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  مهر  ، آبان و آذر
١٣٩٨ 
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  فهرست مطالب
  

  ٣ ص    ٩٨مهر ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ١٠ ص                   ١٠٩ جلسه                                      
  ٢٠ ص                               ١١٠جلسه                                       

  ٢٦ ص  ٩٨آبان  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٣٤ ص                                    ١١١جلسه     
  ٣٥ ص                         ١١٢جلسه     
  ٤٥ ص                ١١٣جلسه     
  ٥٢ ص                ١١٤جلسه     

  ٦٢ ص ٩٨آذر  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٦٧ ص                           ١١٥جلسه    
  ٦٨ ص               ١١٦جلسه    
  ٧١ ص               ١١٧جلسه    
  ٧٢ ص               ١١٨جلسه    

  ٧٥ ص               ١١٩جلسه      
  ٩١ ص               ١٢٠جلسه    
  ١٠١ ص               ١٢١جلسه    

  
  

  يه و تنظيم:ته
س:  ی ـاظمــ مسیب ک   کمیسیون تلفیق و .. دبیر  دبیرخانه، دبیر شورا، اداره ر

  ئول سایت و فنآوری اطالعات شورا _ سعیـد جعفـری :  مس

  مصوبات شوراپیگیری مسئول : طاهره مهدي زاده ـ 

  دیلمی : کارشناس روابط عمومیمینو پرتوی  -
  

  با همكاري:
  دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا.:  علی خدایاری ـ مروت

 شورا. شهری دبیر کمیسیون توسعه و عمران:  یمهندس پورتوکلـ 
  دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا.:   سید حسن راضیـ 
  شورا. و حقوقی دبیر کمیسیون برنامه وبودجه:  سحر علیزاده ـ 
  : دبیر کمیسیون بهداشت،محیط زیست وخدمات شهری شورا. محمدرضا حق پناه ـ

  مسئول و کارشناس امور اداری شورا.:  ی ـــم نعمتــریــ م
  فاطمـه نیـک نـژاد : مسئــول حقـوقـــی شــورا -

  متصدی امور دفتری شورا.: ن ــ حمیدرضا شیرافک
  انتشارات شورا. دیـمتص:  مهـدی چـالشـگــرـ 

    ه .ـانـر رایـاربـا زاده : کــام رضـنـهــ ب
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   ١٣٩٨مهرماه  
 ١١٠و     ١٠٩جلسه 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

: دیـاز خانه احـزاب و مقـرر گرد یشهردار  یمال تیحماپیشنهادی شهرداری درخصوص  حهیال اتیموافقت با کل -

خانـه  اریرهن شده در اخت نیمع خیسال با تار  کیمدت  یبرا یقرارداد یرهن گردد و ط یتوسط شهردار  یملک

  .ردیاحزاب قرار گ

   مانیابراه یدر خصوص پرداخت غرامت ملک آقاپیشنهادی شهرداری  حهیموافقت با ال -

 یمنظر و فضا مایسازمان س یشنهادیخدمات پ یر خصوص   تعرفه بهادپیشنهادی شهرداری  حهیموافقت با ال -

 ٩٨رشت در سال  یشهردار  یو ورزش یاجتماع ،ی، سازمان حمل ونقل ، بار و مسافر و سازمان فرهنگ یسبز شهر 

  ؛دداضافه گر یو ورزش یاجتماع ،یبه تعرفه سازمان فرهنگ لیتبصره به شرح ذ کی: دیو مقرر گرد

 ٣٠سازمان، تعـداد  اریدر اخت یشهر جهت اجاره اماکن ورزش یشورا  یشدگان توسط اعضا یمعرف ی: براتبصره

  شهر در نظر گرفته شود. یهر عضو شورا یبرا گانیسانس را

  یبودجه به شهردار  ١٧و  ١٦کرد مواد  نهیهز  اریاخت ضیدرخصوص تفو پیشنهادی شهرداری حهیمخالف با ال -

  ٩٨سال  یقیتشو زهیمواد جا یبرخ هیدر خصوص اصالحپیشنهادی شهرداری  حهیموافقت با ال -

 یرضا رسول یو عل یاصغر  یرضا عل انیبه آقا یدر خصوص مساعدت مالپیشنهادی شهرداری   حهیموافقت با ال -

    یمقدم جهت اعزام به مسابقات جهان
  

  :شهری ح شده در کمیسیون توسعه و عمرانر مهمترین مباحث ط

                                                                                                                             ٩٨سال  یقیتشو زیمواد جوا یاصالح برخپیشنهادی شهرداری  درخصوص  الیحه بررسی -

  ١٠٠ماده  ١١ساختمان موضوع تبصره  یدر خصوص ارزش معامالت یشهردار  پیشنهادی حهیال یبررس -

  رشت یشهردار  یعمران یپروژه ها مانکارانیمشکالت پ یبررس -

  در خصوص پرداخت غرامت ملک خانم ساره اکبر یشهردار  پیشنهادی حهیال یبررس -

شـورای  درخواست شرکت آب و فاضالب استان گیالن مبنی بر تمدیـد مصـوبه چهـل و ششـمین جلسـه یبررس -

 ماده واحده قانون تسهیالت ....) . ٣(تبصره  ٤/٤/١٣٩٧اسالمی شهر رشت مورخ 

  دلدار یبه آقا یدکه مطبوعات یدر خصوص واگذار  یشهردار  پیشنهادی  حهیبا ال موافقت -

  رشت یشهردار  ١منطقه  یعمران  یها و معضالت پروژه ها تیفعال یبررس -
  

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

  گزارش ارائه نشده است . -
  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

  مقرره های به شرح زیر داشت: فرهنگی و اجتماعی شوراکمیسیون 

اقدام  الزم شهرداری با مشارکت سایر دستگاه ها جهت برپایی نمایشگاهی به مناسبت بزرگداشـت هفتـه دفـاع  -

  مقدس در پیاده راه فرهنگی  

 تدابیر الزم شهرداری جهت بهره برداری هرچه سریعتر از تلویزیون های شهری در سطح شهر  -
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اقدام الزم شهرداری جهت تسریع اجرای پروژه آرامگاه شهدای گمنام در بوستان ملت و مسکن مهر و آرامگـاه      -

 دکتر حشمت 

اقدام الزم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت جهت طراحی و سـاخت المـان میـدان امـام  -

 حسین (ع) و امام علی (ع) 

نصب تابلوهای ایستاده به منظور معرفی شهدا، زندگینامه و خاطره شهدا در  اقدام الزم شهرداری جهت طراحی و -

 محالت و برخی از نقاط شهر 

اقدام سریع شهرداری جهت تشکیل دبیرخانه اجرایی روزرشت و برنامه ریزی های الزم به منظـور اجـرای برنامـه  -

 های شاخص 

 دای شهرداری رشت اقدام الزم شهرداری جهت چاپ و انتشار کتابی با محوریت شه -

 اقدام سریع شهرداری جهت راه اندازی آبنمای موزیکال پارک ملت  -

اقدام الزم شهرداری به قید فوریت با مشارکت دستگاه های ذیربط جهت مرمت و باز آفرینـی سـاختمان  هـای  -

 ساختمان فرهنگی ورزشی) –عمارت شهرداری  -تاریخی شهرداری رشت ( ساختمان میرزا خلیل رفیع

 دام الزم شهرداری جهت مناسب سازی فضاهای شهری به لحاظ تردد راحت تر ویلچر و کالسکه و...  اق -

 اقدام به قید فوریت شهرداری جهت اصالح وضعیت نمازخانه های واقع در بوستان های سطح شهر  -

الن  جهـت موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص پروژه آمارگیری وآزمون سواد قرآنی در اسـتان گـی -

 حمایت و ترویج سواد قرآنی در راستای نامه دبیر ستاد کشوری و مجری طرح ملی آمارگیری سواد قرآنی    

موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص مساعدت مالی قهرمانان آقایان رضا علی اصغری و علـی رضـا  -

 رسولی مقدم
 

  افیک:مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون حمل و نقل و تر

بحث و تبادل نظر در خصوص برون سپاری اتوبوس های سازمان حمل ونقل و ترافیک شـورا کـه مقـرر گردیـد:   -

جهت نتیجه گیری و تصمیم نهایی به بررسی دو و سه مدل از نحوه واگذاری و اسـتفاده از بـرون سـپاری موفـق 

 استان های دیگر افدام و به شورا اعالم گردد. 

ایستگاه اتوبوس که مقرر گردید: شهرداری ایرادات گرفته شده از  ١٠٤خصوص برون سپاری بحث و تبادل نظر در  -

طرف سازمان بازرسی را رفع و در اسرع وقت نسبت به تهیه اسـناد مناقصـه بـا در نظـر گـرفتن صـرفه و صـالح 

 شهرداری اقدام و نتیجه را به شورا اعالم نمایند.

پاری معاینه فنـی خـودرو و جایگـاه سـوخت کـه مقـرر گردیـد: بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی برون س -

 مدل طرح جهت بررسی به شورا اقدام نماید. ٣یا  ٢شهرداری با ارائه 

بحث و تبادل نظر در خصوص بازگشایی خیابان اقتصاد که مقرر گردید: شهرداری در اسرع وقت با فعال نمـودن  -

ایی با ارائه مدل های قابل اجرا اقدام و مراتب را به شورا کمیته فنی نسبت به رفع موانع و مشکالت طرح بازگش

  اعالم نمایند.  

  بررسی وضعیت پارک ترافیک -

بحث و تبادل در خصوص تامین پارکینگ در راستای بازگشایی خیابان اقتصاد که مقرر گردید: شهرداری نسبت به  -

  خودرو جهت پارک خودروهای نیروی انتظامی اقدام نماید.  ٧٠اجاره یک پارکینگ با گنجایش 
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  ۱۳۹۸ مهرماه – گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون  
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  جلساتتعداد   کمیسیون
   تعداد نامه های طرح شده  

  در صحن شورا         

  ۶ ۷ ۵  برنامه و بودجه و حقوقی

  - - -  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ۱ ۷ ۵  توسعه و عمران

  ۱ ۴ ۴  حمل و نقل و ترافیک

  ۴  ۳ ۵  فرهنگی و اجتماعی

  ۱ - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ۱۲۹  های وارده:نامهتعداد 

وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی   و حمل و نقلترافیک  و عمرانتوسعه  

۱۱  ۲  ۲  ۴  ۴  ۰  ۱۰۶  

  فقره  ۲۰۷  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۲  تعداد جلسات:

  مصوبه  ۱۹  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

۵  ۰  ۳  ۰  ۵  ۰  ۶  
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  : ١٣٩٨ مهرماهدر  هم مصوبات شوراا                
  

در  وشهروندان انی،دانشجو آموزان دانش گانیرا یده سیرشت درخصوص سرو یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال -

  رشت. یو مسافر شهردار  ونقل و بار حمل تیر یسازمان مد یها اتوبوس لهیمدارس، به وس ییروز بازگشا ١/٧/٩٨ خیتار 

) تحـت عنـوان ی(خدمات شهر ٤١٦٠٥کد  یاعتبار  فیرد شیرشت درخصوص افزا یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال -

حقـوق و  شیبا توجه به افزا الیر  اردیلیم ١٢٣به مبلغ  الیر  اردیلیم ٨٣" از مبلغ کیسازمان حمل و نقل و تراف به"کمک 

  سوخت و.. . ،یدکیقطعات و لوازم  دیخر  رات،یتعم ریسازمان نظ یها نهیهز  ریسا زین و روهایدستمزد ن

 یو پارک آب  یـ خدمات یـ تجار  یحیرشت در خصوص پروژه مجموعه تفر  یشهردار  یشنهادیپ حهیال اتیموافقت با کل -

 یگذار  هیپس از انجام مطالعات سرما یهکتار واقع در جنب آرامستان، و مقرر شد؛ شهردار  ١٠به مساحت  یر یبا نیزم در

 یمسـتندات مربوطـه اعـم از آگهـ هیـو ارسـال کل هیـنسبت به ته یگذار  هیالزم قبل از فراخوان سرما استعالماتو اخذ 

  .دیمحترم شورا اقدام نما یدوسوم اعضا هیدانجام شده و ضمائم فراخوان به شورا و اخذ تأ  مطالعاتفراخوان، اسناد 

) بابـت الیـر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠تومـان ( ونیلیرشت درخصوص پرداخت مبلغ پنجاه م یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال -

خانـه  اریـکه ملـک مرهونـه در اخت نیمع خیبا تار  کسالهیبا انعقاد قرارداد  یخانه احزاب توسط شهردار  ساختمانرهن 

  .ردیاحزاب قرار گ

از  انیمیابراه دونیفر  یآقا ریرشت درخصوص پرداخت غرامت ملک واقع در مس یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال -

 ٣٠٧٠١٠١٠٠٤، ٣٠١٠٢٠٢٠٠١ یاعتبـار  یهـا¬فیـاز رد یتملک" با کسر مبالغ ونیتحت عنوان "د ٣٠٩٠١٠١٠٠٢ یاعتبار  فیرد

 مذکور یاعتبار  فیو اضافه نمودن به رد ٣٠٩٠١٠١٠٠١و  ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٧،

 و کصدیمصوبات صورتجلسه   ٥و  ٤، ٢، ١ یاعالم نظر درخصوص بندها رامونیشهرستان رشت پ ینامه فرماندار  یبررس -

 ی...، کمک مـالیشهر رشت با موضوعات؛( الحاق واژه گردشگر  یاسالم یشورا ٩/٦/٩٨جلسه فوق العاده مورخ  نیهفتم

 الی...، تملـک امـالک خـانم لـیجار یرانندگان اسـت نیمناقصه تأم فاتیتوانا، ترک تشر  دیسپ یدستها هیر یموسسه خ به

  صورتجلسه). یانتها خط از کی یو خط خوردگ یبه خانم خاتون جنگجو یمالکمک  زاده،یعل

 نیکصدوهفتمیمصوبات صورتجلسه   ٢، ١ یاعالم نظر درخصوص بندها رامونیشهرستان رشت پ ینامه فرماندار  یبررس -

هـا، انتخـاب  ونیسـیکم لیجلسه، تشک لیبا موضوعات؛( زمان، دستور، ضرورت تشک ٩/٦/٩٨جلسه (فوق العاده) مورخ 

  ها و ... ونیسیکم ندگانیاعضا و نما

  . یماده صد شهردار  ونیسیکم یبه عنوان اعضا رزادیو سرکار خانم فاطمه ش یبهراد ذاکر  یانتخاب آقا -

 وی اجتماع ،یسازمان فرهنگ ،یسبز شهر  یمنظر و فضا ما،یسازمان س یشنهادیخدمات پ ی"تعرفه بها بیو تصو یبررس -

  " .٩٨رشت در سال  یونقل بارومسافر شهردار  حمل تیر یسازمان مد و یورزش

 یشورا ١٦/٢/٩٤/ش مورخ ٤٦٥/٩٤اعتبار مصوبه شماره  دیرشت درخصوص "تمد یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال -

تـا  یشـهردار  ٥در محدوده منطقـه  ینیعقب نش یقیمالکان مشمول ضوابط تشو یشهر رشت جهت برخوردار  یاسالم

  آن منطقه". دیزمان ابالغ جد

  بودجه به شهردار رشت" . ١٧و١٦کرد مواد  نهیهز  اریاخت ضیرشت درخصوص"تفو یشهردار  ینهادشیپ حهیمخالفت با ال -
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) که قبًال قالنیص دانیشورا (م یاز ساختمان قبل یقراردادن بخش اریرشت با در اخت یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال -

 نیو همچن یتفاهم نامه ا یسال و ط کیو به مدت  یشناس رانیا ادیشورا بود جهت استقرار بن یروابط عموم اریاختدر 

 ادیـهـا بـر عهـده بن نـهیهز  ریآب، بـرق، گـاز، تلفـن و سـا ،یپرسنل یها نهیشامل هز  یجار  یها نهیهز  هیکل مقرر شد؛

  استفاده گردد. النیپژوهشگران استان گ تیو از ظرف ردیقرار گ ادیدر دستور کار آن بن یباشد.رشت پژوه

معابر  ینامگذار  ونیسینشست کم نیشصت و دوم رویمعابر پ یرشت در خصوص"نامگذار  یشهردار  شنهادیموافقت با پ -

  شرح؛ به" ٣١/٥/٩٨مورخ 

  شهاب کوچه اول سمت راست، به نام "کوچه زهره". ابانیخ -کوچه واقع در پل عراق ینامگذار  

  دیشهاب ـ بن بست دوم سمت چپ، به نام "بن بست ناه ابانیخ -بن بست واقع در پل عراق ینامگذار."  

  شهاب کوچه سوم سمت چپ، به نام "کوچه مهتاب". ابانیخ -بن بست واقع در پل عراق ینامگذار  

  خیشهاب بن بست چهارم، سمت چپ، به نام "بن بست مر  ابانیخ -بن بست واقع در پل عراق ینامگذار."  

  هانیبست ک نام"بن بست شهاب، به ـ بعد از بن ـ سمت چپ شهاب ابانیخ -عراق بست واقع در پل بن ینامگذار."  

  ـ بن بست سمت چپ، به نام "بن بست اول". وریشهاب ـ کوچه ز  ابانیبست واقع در پل عراق ـ خ بن ینامگذار  

  اول". ی"فرع به نام ٢ یـ متصل به کوچه فردوس١ یکوچه فردوس یشهاب ـ انتها ابانیواقع در پل عراق ـ خ یفرع ینامگذار  

 ینامگـذار  ونیسـینشسـت کم نیکمـیشصت و  رویمعابر پ یرشت در خصوص "نامگذار  یشهردار  شنهادیموافقت با پ -

  " به شرح؛٢٦/٥/٩٨ معابر مورخ

  قبـل از پـارک  یگمنام به سـمت راز  یهمسطح شهدا ریاز تقاطع غ -یبهشت دیشه یکوچه واقع در کمربند ینامگذار

  کوچه به نام "کوچه سالمت". ینامگذار دانشجو، 

  دیسمت راسـت بعـد از کوچـه شـه -گمنام یبلوار شهدا -گمنام یهمسطح شهدا ریکوچه واقع در تقاطع غ ینامگذار 

 دیکوچه به نـام "کوچـه شـه ینامگذار  ،یمبل برادران جهان یخاکسار و روبرو لیاتومب شگاهیجنب نما خوش مسلک

  حسن زکاالب".

  ابـانیخ-سـمت راسـت -یخرسند دیشه ابانیخ -نکیع -یافتخار  دیست واقع در بلوار شهکوچه ها و بن ب ینامگذار 

 یبن بست سمت راست به نام "بن بست الله" و نامگـذار  یکوچه دکتر چمران، نامگذار  -سمت چپ -یطالقان دیشه

 به نام "کوچه نهم" و "کوچه دهم". بیسمت چپ به ترت ییانتها کوچهتعداد دو 

 دیشه ادی"به  سیرنویبا ز  ١٤١ ابانیبه نام خ ابانیخ ینامگذار  ،ینیاحمد حس دیگلسار به نام شه ١٤١ ابانینام خ رتغ 

  ".ینیحساحمد 

 سمت راست به نـام  -شهرک صبا -(ع) نیامام حس دانیم -مدرس دیشه ینام بن بست چهارم واقع در کمربند رتغ

  )".٤(یآتش نشان بهمن عبد دیبن بست به نام "بن بست شه ینامگذار  ،یبهمن عبد دیشه آتش نشان

 کوچه به نام  یبلوکان، نامگذار  یمحمد میکر  دیبعد از پارک بانوان به نام شه هینام کوچه مسعود واقع در منظر  رتغ

  بلوکان". یمحمد میکر  دیشه"کوچه 

  ١کوچه به نام کوچه "پارسه  یپارس خزر، نامگذار  یقبل از تعاون -شهاب ابانیخ -کوچه واقع در پل عراق ینامگذار." 

  ٢کوچه به نام کوچه "پارسه  یپارس خزر، نامگذار  یبعد از تعاون -شهاب ابانیخ -کوچه واقع در پل عراق ینامگذار."  

  بن  ینامگذار  ،یگلستان دیجنب کوچه برادران شه -حامد یتلفن یتاکس یروبرو -بن بست واقع در رودبارتان ینامگذار

  نام "بن بست نغمه". بهبست 
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  یبن بسـت هـا یبن بست واعظ، نامگذار  -حامد یتلفن یتاکس یواقع در رودبارتان روبرو یها بن بست ینامگذار 

 یبن بست ها ی"بن بست اول" ، " "بن بست سوم" ، "بن بست پنجم و نامگذار  یبه نام ها بیترت بهسمت راست 

 دوم" و "بن بست چهارم"."بن بست  یها نامبه  بیسمت چپ به ترت

  پور،  یغالمعل دیکوچه شه مسجد امام جعفر صادق (ع) یروبرو -نیفلسط ابانیواقع در خ یبست ها نیب ینامگذار 

  بـن  یبه نام ها بیثابت به ترت یاحمد رضا کالچاه دیکوچه شه یسمت راست از ابتدا ال یبست ها بن ینامگذار"

بـن بسـت  نیتعداد دو بن بست سمت چـپ مـاب یبست آرامش" ، "بن بست آوا" ، "بن بست آسمان" و نامگذار 

  ".چکی"بن بست پروانه" و "بن بست پ ینام ها به بیبه ترت نیو پرو سایپر 

  یمگـذر نا نه،یمجتمع آد یروبرو -محمدنژاد دیشه ابانیبعد از خ -مدرس دیشه یبن بست واقع در کمربند ینامگذار 

  ".نهیبه نام "بن بست آد بن بست

 ینامگـذار  ونیسـینشسـت کم نیشصت و سوم رویمعابر پ یرشت در خصوص "نامگذار  یشهردار  شنهادیموافقت با پ -

  " به شرح؛٣/٦/٩٨معابر مورخ 

  شفق". سمت راست به نام"کوچه کوچه نیخوشگفتارـ اول کوچه ـ شهاب ابانیخ عراق ـ  کوچه واقع درپل ینامگذار  

  شهاب ـ کوچه خوشگفتارـ کوچه اول ـ بن بست اول سمت راست به نام "بن  ابانیکوچه واقع پل عراق ـ خ ینامگذار

  بست اول".

  شهاب ـ کوچه خوشگفتارـ کوچه اول ـ بن بست دوم سمت راست به نام  ابانیبن بست واقع پل عراق ـ خ ینامگذار

  "بن بست دوم".

  بـن نـام بـه راسـت سمت بست بن نیکوچه خوشگفتارـ دوم ـ شهاب بانایخ عراق ـ واقع پل بست بن ینامگذار" 

  فلق". بست

  بسـت نـام"بن بست به بن نیچپ اول ـ کوچه خوشگفتارـ سمت شهاب ابانیخ -عراق بست واقع پل بن ینامگذار 

  افق".

  بسـت  بسـت اول بـه نـام"بن راست ـ بن ـ کوچه مسگرـ سمت شهاب ابانیعراق ـ خ بست واقع پل بن ینامگذار

  اول".

  دهیشهاب ـ کوچه مسگرـ سمت راست کوچه دوم به نام "کوچه ارک ابانیعراق ـ خ بست واقع پل بن ینامگذار."  

  بـن بسـت سـمت  نیشهاب ـ کوچه مسگرـ سمت راست کوچه دوم اول ابانیبن بست واقع پل عراق ـ خ ینامگذار

  راست به نام "بن بست آالله".

 رشت" به صورت مشروط و مقرر شد؛ یشهردار  ١٣٩٤بودجه سال  غیموافقت با "تفر  -

که مطرح  یبرابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمال حسابانیذ تیبودجه سال مذکور رافع مسئول غیتفر  بیتصو

 یهردار وقت ش حسابانیبر عهده ذ غیو گزارش شده در تفر  یموارد و اشکاالت احتمال تیگردد نخواهد بود و مسئول یم

  باشد یم
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  :  ١٣٩٨  مهرماه صورتجلسات شورا در                

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شيرزاد ١٠٩ ٣/٧/٩٨ ١٧:٣٠:ساعتروز: چهارشنبه   عادي

(عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل  ، یکصد و نهمین جلسه٢/٧/٩٨مورخ  ١٢٩١براساس د عوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم اسالمی  ساختمان شورای شهر رشت به ریاست جناب فرهام زاهد نائب ر

 بخش قرآن مجید برگزار گردید. هستی

 :دستور جلسه  

 آموزاندهی رایگان دانشدرخصوص سرویس ٢٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٦٢٢-رفشماره شالیحه شهرداری رشت به بررسی ـ

های سازمان مدیریت به مدت یک روز به عنوان روز بازگشایی مدارس، به وسیله اتوبوس ١/٧/٩٨وشهروندان در تاریخ ودانشجویان

  حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت .

(خدمات  ٤١٦٠٥درخصوص افزایش ردیف اعتباری کد  ٣١/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٣٨٨٣رف ـ ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

  شهری) تحت عنوان "کمک به سازمان حمل و نقل و ترافیک".

درخصوص برگزاری فراخوان عمومی جهت احداث  ٢٧/٥/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٢٨٠٤رف ـ ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

 یی همچون پارک آبی با مشارکت بخش خصوصی .مجموعه بزرگ گردشگری(تفریحی ـ تجاری ـ خدماتی) با کاربری ها

درخصوص پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان  ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٨-٢١٩١-بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

  ریال) بابت رهن ساختمان خانه احزاب.٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠(

ص پرداخت غرامت ملک واقع در مسیر آقای درخصو ٧/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٧٢١- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

، ٣٠١٠٢٠٢٠٠١های اعتباری تحت عنوان "دیون تملک" با کسر مبالغی از ردیف ٣٠٩٠١٠١٠٠٢فریدون ابراهیمیان از ردیف اعتباری 

  و اضافه نمودن به ردیف اعتباری مذکور ٣٠٩٠١٠١٠٠١و  ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٧، ٣٠٧٠١٠١٠٠٤

پیرامون  ٢٦/٦/٩٨مورخ  ٤٤٨٠/١/٩٨/٨٠٢٩و  ٢/٧/٩٨مورخ  ٤٦٧١/١/٩٨/٨٠٢٩رشت به شماره  های فرمانداری شهرستانـ بررسی نامه

شورای اسالمی  ٩/٦/٩٨مصوبات صورتجلسه یکصد و هفتمین جلسه فوق العاده مورخ   ٥و  ٤، ٢، ١اعالم نظر درخصوص بندهای 

  شهر رشت.

  ـ انتخاب دو عضو کمیسیون ماده صد شهرداری .

  نشي شورا:نطق پيش از دستور م
در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی محترم شورای اسالمی شهر رشت ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 

فرارسیدن سالروز شهادت امام زین العابدین(ع)، با قرائت بخشی از وصیت نامه شهید سید مصطفی املشی یاد و خاطره همه 

مچنین ایشان در ادامه سخنانشان آغاز سال تحصیلی را به دانش آموزان، دانشجویان و ه شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتندو

  معلمان تبریک گفتند وبرای آنان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقت نمودند.
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  نطق پيش از دستور نائب رئيس شورا:
در ادامه جناب آقای فرهام زاهد، نائب رئیس محترم شورا، نیز ضمن عرض سالم و خسته نباشید به اعضای محترم شورا، اصحاب 

رسانه و حاضرین در جلسه، فرارسیدن شهادت مظلومانه امام زین العابدین (ع) را تسلیت گفته و روز آتش نشانی و آغاز هفته 

  خصوص به شهروندان عزیز رشت تبریک گفتند.  دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی را به

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
سپس جناب آقای محمدحسن علیپور، عضو محترم هیئت رئیسه شورا، ضمن عرض سالم بـا انتقـاد از تـأخیر در پرداخـت حقـوق 

شهرداری رشت نباید نـان و آب کارگران بخش خصوصی شهرداری بیان داشتند: سوال بنده این است که مگر کارگران زیر مجموعه 

-کند. مگر کارگران گناه کـردهگویند فالنی کارگران را تحریک میرسد؟ میبخورند؟! چرا صدای کارگران شهرداری به گوش کسی نمی

  کنند؟!اند که با شهرداری کار می

-کارگران گریبان گیرمان شود. کمی چشمترسم روزی آه و ناله ایشان با بیان اینکه حرف و عمل مان یکی نیست، تأکید کردند: می 

اند، اما ما هاست کارگران شهرداری رنگ آرامش را ندیدهها را بهتر درک کنیم. مدتهایمان را باز کنیم تا بتوانیم واقعیتها و گوش

  هنوز در حال شعار دادن هستیم.

رات اساسی  -دارد، تصریح کردند: پست و مقام برای کسـی آبـرو نمـیآقای علیپور در پایان با تأکید بر اینکه شهرداری نیاز به تغ

  آورد. امروز مدیران دلسوزمان کجا هستند؟!

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
سپس جناب آقای رضا رسولی، عضو محترم شورا با بیان اینکه هفتم مهر ماه سالگرد درگذشت مرحـوم پهلـوان مصـطفی رضـازاده 

ه طرحی به صحن شورا تقدیم نمودم تا میدان ورودی رشت از مسیر پیربـازار بـه نـام ایـن ورزشکار رشتی است، گفتند: سال گذشت

  پهلوان رشتی که در اثر حادثه فوت گردید؛ شود. اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

در آسـتانه سـالگرد از ایشان ادامه دادند: ما امروز نیاز داریم جوانمردی و گذشت را تمرین کنیم و از ریاست محترم شورا میخواهم 

  دست دادن این پهلوان رشتی پیگیر طرح مذکور باشند.

ــروژه  ــن پ ــدن ای ــی ش ــوص اجرای ــتند: در خص ــار داش ــز اظه ــت نی ــهر رش ــوای ش ــروژه ترام ــوص پ ــولی در خص ــای رس   آق

  های فراوانی انجام شده، اما اکنون پروژه تراموا متأسفانه راکد مانده است.تالش

رمضانپور نرگسی، عضو محترم شورا با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفتند: بسیاری از  در ادامه جناب آقای احمد

رزمندگان جوان آن روزها در بستر بیماری هستند. این هفته گرامیداشت همین رزمندگان و شهدایی است که جان خود را نثار 

  اند.خاک کشورمان کرده

ه، اظهار داشتند: این اتفاق خبری خوش نیست زیرا معموًال اصالحیه بودجه یک ایشان در خصوص الیحه جابجایی ردیف بودج

  شود و انتظار ما این است که شهردار درآمد شهرداری را افزایش دهد.ماه تا پایان سال انجام می

ری رشت تذکر عضو محترم شورا با بیان اینکه به شهردار رشت بابت وضعیت درآمدی و عدم ایجاد درآمد پایدار برای شهردا

دهم، افزودند: پول شهرداری امروز در دستان بخشی از افراد است و شهرداری برای وصول مطالبات کاری اساسی انجام دهد. از می

های تحقق بودجه را پیدا کنیم. متأسفانه امروز شاهد کسری ای بیندیشیم و راههمین امروز باید برای بودجه سال آینده چاره

  ماه از سال هنوز باقی مانده است.٦هم در حالتی که بودجه هستیم آن 

در ادامه جناب آقای اسماعیل حاجی پور، رئیس محترم شورا که در جلسه حضور پیدا کردند گفتند: از ابتدای حضور بنده در جایگاه 

  ریاست شورا شاهد تجمعات متعددی هستیم، این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.
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شهر رشت با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با پیمانکاران شهرداری، گفتند: در یکی از موارد فردی که قصد  رئیس محترم شورای

داشت از شهرداری شکایت کند و قطعًا نیز در دادگاه علیه شهرداری حکم میگرفت را راضی کردم تا بخشی از مطالبات خود را 

پذیرد که منجر به عنادورزی افراد با ما در برخی از مواقع رفتارهایی صورت میبخشیده و بتوانیم با او مصالحه کنیم. متأسفانه ا

  گردد. ما باید به نوعی رفتار کنیم که مردم از شورا و شهرداری منزجر نباشند.شورا و شهرداری می

روز چهارشنبه هفته آینـده آقای حاجی پور از این رو خواستار ایجاد وفاق و همدلی بیشتر میان اعضای شورای شهر شدند و گفتند: 

هایی جهت حضور و نشست سه نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با اعضای  محترم شورا صورت پذیرفته کـه در هماهنگی

  این جلسه برخی از مشکالت شهرداری رشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

و خدمات شهری شورا، با اشاره بـه الیحـه جابجـایی  در ادامه آقای بهراد ذاکری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست

  های دیگر مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.ردیف بودجه، گفتند: بنده متخصص بودجه نیستم اما جابجایی بودجه قطعًا در بخش

-وژه روان آبشود، گفتند: در خصـوص پـرهای خالف واقع اعالم میایشان با بیان اینکه متأسفانه در شهرداری رشت برخی گزارش

میلیارد تومـان نیـز برسـد  ١٠٠میلیارد تومانی که ممکن است تا  ٦٠های سطحی ابهامات فراوانی وجود دارد و این پروژه با بدهی 

  بزرگترین بدهی شهرداری رشت به پیمانکاران است.

ج از مجموعـه شـهرداری رشـت، آقای ذاکری افزودند: بنده درخواست دارم تا با تشکیل یک کارگروه فنی حسابرسی به صورت خار 

  های انجام شده در این پروژه مورد بررسی قرار گیردهزینه

  

  ***  اعالم وصول   ***

در دبیرخانه شورا ٢٧/٦/٩٨مورخ  ١٢٥٥ثبت شده به شماره  ٢٦/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ٣٦٢٣رف ـ ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش١

  ساره اکبر" اعالم وصول شد.درخصوص "پرداخت غرامت ملک خانم فاطمه ملقب به 

  

  ***مصوبات       ***

  دستور اول:

در  ٢٨/٦/٩٨مـورخ  ١٢٦٧/٩٨ثبت شده به شماره  ٢٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٦٢٢-الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف -١

ایل نقلیه عمـومی در نظـر دارد؛ دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری رشت جهت کنترل ترافیک سطح شهر و ترویج استفاده از وس

بـه مـدت یـک روز بـه عنـوان روز  ١/٧/٩٨نسبت به سرویس دهی رایگان به دانش آمـوزان و دانشـجویان و شـهروندان در تـاریخ 

بازگشایی مدارس، به وسیله اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت به مردم شریف شـهر رشـت و 

حال شهروندان و دانش آموزان طبق سنوات گذشته اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و أخـذ همچنین رفاه 

  رأی ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم:

در ٣/٧/٩٨مـورخ  ١٣٠٩ثبـت شـده بـه شـماره  ٣١/٦/٩٨مـورخ  ٩٨ـ  ٣٨٨٣رف ـ ـ الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش٢

دبیرخانه شـورا مبنـی بـر اینکـه سـازمان مـدیریت حمـل و نقـل بـار و مسـافر از ادغـام سـازمانهای فعـال وابسـته بـه شـهرداری 

مکهـایی کـه جهـت پرداخـت رشت(اتوبوسرانی، تاکسیرانی، حمل و نقل و ترافیک و پایانه های مسافربری) تشکیل شده اسـت و ک

نفر اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و نیروهـای شـرکتی در  ٢٠٠برای نیروهای سازمان که حدودًا  ٩٨حقوق و دستمزد در بودجه سال 
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نظر گرفته شده با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و هزینه های بـاالی سـازمان نظیـر تعمیـرات، خریـد قطعـات و لـوازم یـدکی، 

، برق، گاز، نگهداری ساختمانها، و .. جوابگو نمی باشد حالیه با توجه به گستردگی و تنوع کاری و حجم باالی هزینه هـا سوخت، آب

(خـدمات شـهری) تحـت عنـوان "کمـک بـه ٤١٦٠٥سازمان مذکور شهرداری رشت در نظر دارد نسبت به افزایش ردیف اعتباری کـد 

میلیارد ریال به نحوی کـه اعتبـار  ٤٠میلیارد ریال جمعًا به مبلغ  ١٢٣یارد ریال به مبلغ میل ٨٣سازمان حمل و نقل و ترافیک"، از مبلغ 

میلیارد ریالی به مبلغ  ٢٩میلیارد ریال با افزایش  ٥٦تحت عنوان"کمک به سازمان حمل و نقل و بار و مسافر" با اعتبار  ١/٤١٦٠٥ردیف 

میلیارد ریال با  ٢٧رائه خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر"، با اعتبار تحت عنوان "ا ٢/٤١٦٠٥میلیارد ریال و همچنین ردیف  ٨٥

  های؛میلیارد ریال و با کسر از ردیف ٣٨میلیارد ریالی به  ١١افزایش 

  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧تحت عنوان "هزینه چاپ"(خدمات شهری) به مبلغ  ٢٠٥٠٤ـ 

  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧به مبلغ  تحت عنوان "هزینه جشن و پذیرایی"(خدمات شهری) ٢٠٥٠٥ـ 

  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥تحت عنوان "هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی"(خدمات شهری) به مبلغ  ٢٠٥٠٨ـ 

  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣تحت عنوان "کمک به سازمان سرمایه گذاری"(خدمات شهری) به مبلغ  ٤/٤١٦٠٧ـ 

  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣شهری) به مبلغ تحت عنوان "کمک به سازمان فرهنگی ورزشی"(خدمات  ٢/٤١٦٠٧ـ 

  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣تحت عنوان"هدایا و پرداخت های تشویقی"(خدمات شهری) به مبلغ  ٤١٧٠٢ـ 

ریال و اضـافه نمـودن بـه ردیـف اعتبـاری،  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢تحت عنوان "کارمزد و بازپرداخت وام"(خدمات اداری) به مبلغ  ٤١٨٠٢ـ 

ه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی ضمن تصویب دو فوریـت آن بـا پیشـنهاد شـهرداری، بـا مذکور اقدام نماید در جلس

  نفر از اعضای محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گردید. ٨توجه به حضور 

  دستور سوم:

در دبیرخانـه شـورا ٢٨/٥/٩٨مورخ  ١٠٥٧ثبت شده به شماره  ٢٧/٥/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٢٨٠٤رف ـ ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٣

شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر اینکه شهرداری رشـت در نظـر دارد  ٢٥/٦/٩٨جلسه مورخ اعالم وصول شده در یکصد و هشتمین 

نسبت به برگزاری فراخوان عمومی جهت احداث یک مجموعه بزرگ گردشگری (تفریحی ـ تجـاری ـ خـدماتی) بـا کـاربری هـایی 

کت بخش خصوصی با توجه به درخواست سرمایه گذاران بالقوه، به منظور برندسازی جهـت رقابـت بـا همچون پارک آبی،  با مشار 

ن ١١و ١اساسنامه و بندهای ٤ماده ٢سایر شهرها و ارتقای رتبه اقتصاد شهر(استناد به بند گـذاری و مشـارکت نامه سـازمان سـرمایهآ

هکتار جنـب سـازمان آرمسـتان  ١٠عه مذکور در زمین بایری به مساحت های مردمی) و با عنایت به اینکه بدین منظور عرصه مجمو

-به شهرداری رشت واگذار گردیده پیش بینی شده است و در این عرصه کاربری ٢٠/٥/١٣٦٠شهرداری رشت که طی توافق نامه مورخ 

  متر مربع شامل؛ پارک آبی (خانمها و آقایان)، ١١٥٣٠٠مجموع مساحت زیربنای های مختلفی به

طبقه، پارکینگ طبقـاتی و... نیـزپیش بینـی   ٣هر سالمت، سالن های ورزشی و سینما، رستوران، هتل و مهمانسرا، شهربازی، مال ش

شده است و این مجموعه به یکی از شیوه های سرمایه گذاری مشارکتی بـه میـزان آورده طـرفین(آورده شـهرداری شـامل: زمـین و 

های مرتبط با طراحی و احداث و هزینه کسب مجوز از سایر ایه گذار شامل: تمامی هزینهعوارض ساخت و صدور مجوز و آورده سرم

میلیارد تومان) می باشد، با توجه به مصـوبه بیسـت و هشـتمین جلسـه هیـات مـدیره و  ١٠٠٠دستگاه ها به میزان تقریبی حداقل 

ن قدرالسـهم پانزدهمین نشست شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و طی سـا یر مراحـل قـانونی منجملـه تعـ

طرفین بر اساس نظر کارشناسان رسمی کانون کارشناسان دادگستری استان و برگزاری فراخوان اقدام نماید پـس از طـرح در جلسـه 

ی بـا کمیسیون تلفیق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و اخـذ رأ ٣٠/٦/٩٨مورخ 

کلیات پیشنهاد شهرداری در خصوص پروژه مجموعه تفریحی ـ تجاری ـ خدماتی  و پارک آبی در زمین مـورد اشـاره واقـع در جنـب 
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نفر از اعضای محترم شورا،  به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد؛ شهرداری پس از انجـام مطالعـات  ٨آرامستان، با توجه به حضور 

عالمات الزم قبل از فراخوان سرمایه گذاری نسبت به تهیه و ارسال کلیـه مسـتندات مربوطـه اعـم از آگهـی سرمایه گذاری و اخذ است

دیه دوسوم اعضای محترم شورا اقدام نماید.   فراخوان، اسناد مطالعات  انجام شده و ضمائم فراخوان به شورا و اخذ تأ

  دستور چهارم:

در دبیرخانـه شـورا، اعـالم  ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٢٧ثبت شده به شماره  ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٨-٢١٩١-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٤

شورای اسالمی شهر رشت ، مبنی بر اینکه شهرداری رشت حسـب نامـه شـماره  ١٦/٥/٩٨وصول شده در یکصدودومین جلسه مورخ 

مبنی بـر در اختیـار قـرار  ٢٣/٤/٩٨رم شهرستان رشت منضم به صورتجلسه مورخ فرمانداری محت ٢٣/٤/٩٨مورخ  ٢٦٣٥/٢/٩٨/٨٠٢٩

دادن مکان مورد نیاز خانه احزاب که در آن صورتجلسه مقرر گردید: ((مبلغ یکصدوپنجاه میلیون تومان بابت رهـن سـاختمان خانـه 

تومان از محل کمیته برنامه ریـزی و مبلـغ پنجـاه احزاب استان در اختیار هیئت رئیسه خانه احزاب قرار گیرد که مبلغ یکصد میلیون 

ریال) از سوی شهرداری تأمین می گردد. این مصوبه پس از اولین جلسـه شـورای اسـالمی شـهر ظـرف ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠میلیون تومان (

لیـون تومـان روز اجرایی شده و مبلغ یاد شده تحویل خانه احزاب گردد.)) در نظر دارد؛ نسبت به پرداخـت مبلـغ پنجـاه می ١٠مدت 

ریال) از محل سپرده های دریافتی به مالک ساختمان، جهت رهن ساختمان مذکور توسط شهرداری، که پس از پایـان ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠(

 ٣/٧/٩٨ی رهن، مجددًا مبلغ مذکور به حساب شهرداری مسترد خواهد شد اقدام نماید، پس از طرح در جلسـه مـورخ دوره یکساله

حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با  کمیسیون برنامه، بودجه و

پیشنهاد شهرداری، مبنی بر  رهن ملک مذکور توسط شهرداری با انعقاد قرارداد یکساله با تاریخ معین کـه ملـک مرهونـه در اختیـار 

  رأی مخالف موافقت گردید. ١رأی موافق و  ٨عضای محترم شورا، با نفر از ا ٩خانه احزاب قرار گیرد، با توجه به حضور 

 دستور پنجم:

در دبیرخانـه  ٧/٥/٩٨مـورخ  ٩٢٨/٩٨ثبت شـده بـه شـماره  ٧/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٧٢١-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٥

مبنی بر اینکه شهرداری بابت پرداخت شورای اسالمی شهر رشت،  ٢٧/٦/٩٨شورا، اعالم وصول شده در یکصدوهشتمین جلسه مورخ 

دادگـاه تجدیـدنظر  ١٢شـعبه  ٩٧٠٩٩٧١٣١٤٥٠١٣٠٥غرامت ملک واقع در مسیر آقای فریدون ابراهیمیان که برابـر دادنامـه ی شـماره 

 ریـال ٠٤٠/٧٢٩/٤٩٣/١١٦باز می گـردد ملـزم بـه پرداخـت مبلـغ  ١٣٨٥استان گیالن، سابقه دعوای آن در محاکم دادگستری به سال 

تحت عنوان "دیون تملـک"  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢گردیده حالیه برابر توافق نامه(پیوستی) در نظر دارد جهت پرداخت غرامت از ردیف اعتباری 

تحـت عنـوان "تملـک  ٣٠١٠٢٠٢٠٠١ریال از ردیـف اعتبـاری  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠و با توجه به کمبود اعتبار کد مذکور نسبت به کسر مبلغ 

 ٩٨ــ٩٨٤٦٥ن مهر _ حاشیه رودخانه زرجوب و گوهر رود و .." و همچنین برابـر نامـه شـماره ش ر ـ مسیرهای میدان گیل به مسک

تحت عنوان "احداث و تجهیز ساختمان اداری منطقه سه" و  ٣٠٧٠١٠١٠٠٤ریال  از ردیف  اعتباری  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥مبلغ  ٧/٦/٩٨مورخ 

ــغ  ــاری  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢١مبل ــف اعتب ــال از ردی ــغ ت ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٧ری ــهری" و مبل ــار ش ــروژه قط ــرای پ ــک و اج ــوان "تمل ــت عن ح

تحت عنوان "دیون پروژه های عمرانی (مرکز) و اضافه نمـودن بـه ردیـف اعتبـاری  ٣٠٩٠١٠١٠٠١ریال از ردیف اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠

ذ گـزارش از کمیسـیون کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخـ ٣/٧/٩٨اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مورخ  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢

نفر از اعضای محتـرم شـورا  ١٠مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری با توجه به حضور 

  رأی مخالف، موافقت گردید. ١رأی موافق و  ٩با 

  دستور ششم:

در  ٣/٧/٩٨مـورخ  ١٣٠٣ثبت شـده بـه شـماره  ٢/٧/٩٨مورخ  ٤٦٧١/١/٩٨/٨٠٢٩ـ نامه فرمانداری محترم شهرستان رشت به شماره ٦

  شورای اسالمی شهر رشت به شرح؛ ٩/٦/٩٨مصوبات صورتجلسه یکصد و هفتمین جلسه فوق العاده مورخ  ٥و  ٤خصوص بندهای 
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ن نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسال ٧ماده  ٤و بند  ١١ماده  ٥ـ با عنایت به بند ١ می شهر الزم به آ

  ذکر است دفتر صورتجلسات باید به امضای اعضای حاضر برسد و رونوشت مصوبات به مراجع قانونی ذی ربط ارسال گردد.

مصوبه چهارم دائر بر الحاق واژه گردشگری به انتهای عنوان "کمیسیون فرهنگی و اجتماعی" از این جهت که متضمن اصـالح  ١ـ بند ٢

دستورالعمل شرح وظایف،ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسالمی شهر، شهرسـتان،  ٣ بند (و) ماده ٣ردیف 

  استان و عالی استان ها تلقی می گردد خارج از حدود اختیارات آن شوراست.

تصـویب شـهرداری رشـت ضـمیمه صورتجلسـه نبـوده اسـت آن شـورا بـا  ٢٣/١٢/٩٧-٢٥٥٧٢٣ـ قطع نظر از اینکـه نامـه شـماره ٣

"دستورالعمل نحوه دریافت و پرداخت هدایا و کمک ها" این اختیار را به شهرداری داده تا در چارچوب دستورالعمل مصوب و حـدود 

میلیـون ریـال کمـک مـالی بـه  ٥٠مصوبه چهارم مبنی بر مداخله شـورا در پرداخـت  ٢هزینه کند. فلذا بند  ١٧اعتبارات مصوب ماده 

د وزارت کشور رسیده است.موسسه خیریه دستهای سپی   د توانا مغایر دستورالعملی است که به تا

مصوبه چهارم الزم به ذکر است صرف مذاکرات و مصوبات بدون وجود مبنا و مقدمات قانونی مذکور اعتراض حـق  ٦ـ راجع به بند ٤

توسط شـرکت تعـاونی مصـرف کارکنـان  مکتسبه ای را برای شورا جهت تکلیف شهرداری به ترک مناقصه تأمین رانندگان  استیجاری

مؤید این امـر  ١/٣/٩١-١١٧شهرداری حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و رأی وحدت رویه شماره 

  است.

یـا عملـی  قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله آن است که مورد معامله بایـد مـال ٢١٦و  ١٩٠ـ به موجب مواد ٥

مصـوبه پـنجم  ٣معین باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند؛ مورد معامله نباید مبهم باشـد.بنابراین بنـد 

دائر بر "بخشی از بدهی شهرداری به مالک (خانم لیال علیزاده) از طریق واگذاری ملک معوض و بخشی از آن به تقاضای خـود مالـک 

ات شهرداری رشت تأمین گردد" از این جهت که ظهور در نامعلوم بودن عـوض و مانـده بـدهی شـهرداری دارد مغـایر از محل مطالب

  قانون است.

شـهرداری رشـت ضـمیمه صورتجلسـه نبـوده اسـت آن شـورا بـا تصـویب  ٢٣/١٢/٩٧-٢٥٥٧٢٣ـ قطع نظر از اینکـه نامـه شـماره ٦

ا" این اختیار را به شهرداری داده تا در چارچوب دستورالعمل مصوب و حـدود "دستورالعمل نحوه دریافت و پرداخت هدایا و کمک ه

میلیون ریال کمک مـالی بـه  ٣٠مصوبه پنجم مبنی بر مداخله بعدی شورا در پرداخت  ٤هزینه کند فلذا بند  ١٧اعتبارات مصوب ماده 

د وزارت کشور رسیده اس   ت.خانم خاتون جنگجوی مغایر دستورالعملی است که به تأ

بـا ذکـر  ٢١در ادامه جلسه به علت خروج چند تن از اعضای محترم شورا از اکثریت افتاد و رأس ساعت «ـ الزم به ذکر است عبارت ٧

کماکان خط خورده است ضرورت دارد علت آن توضیح داده شود، در جلسه مطـرح و پـس از بحـث و تبـادل » صلوات پایان یافت.

  م گردد؛نظر به اتفاق آرا مقرر گردید اعال

مصوبه چهارم موضوع الحاق واژه گردشگری به انتهای عنوان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، ایـراد وارده از سـوی  ١ـ درخصوص بند 

 فرمانداری پذیرفته شد.

مصوبه چهارم مبنی بر کمک مالی به موسسه خیریه دستهای سپید توانـا، ضـمن ارسـال تصـویر نامـه ی شـماره  ٢ـ درخصوص بند 

  شهرداری رشت، مجددا تاکید می گردد دستورالعمل نحوه هزینه کرد  ٢٣/١٢/٩٧ -٢٥٥٧٢٣

عمل شهرداری می باشد از سوی شهرداری بـه  بودجه شهرداری رشت که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و مالک ١٧و  ١٦ماده 

تاسی از دستورالعمل ارسالی وزارت محترم کشور، تهیه و تنظیم و پیشنهاد شده و انطباق آن بـا دسـتورالعمل ارسـالی وزارت محتـرم 

سازمان شهرداری ریزی و بودجه تصویر پیوست از سوی مدیر کل محترم دفتر برنامه ٣/٢/٩٨مورخ  ٤٠٩٧کشور به استناد نامه شماره 
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د شده است. فلذا تصویب بند صورتجلسه موضوع کمک مالی به موسسه خیریه دستهای سپید توانا،  ٤ها و دهیاری های کشور تأ

 برابر ضابطه، مستند به دستورالعمل مصوب و درحدود اختیار شورا صورت گرفته است.

مین رانندگان استیجاری توسط شرکت تعاونی مصـرف شـهرداری مصوبه چهارم مبنی بر ترک تشریفات مناقصه تأ ٦ـ درخصوص بند 

رشت، ضمن اصرار مجدد بر مصوبه، اعالم می گردد با عنایت به اینکه موضوع مبحوث عنه در جلسات نود و سـوم، نـود و هشـتم و 

توضـیحات از  یکصد و یکم و یکصد و هفتم و یکصد و نهم مطرح و شورای اسالمی شهر رشت در بررسی هـای مجـدد ضـمن ارائـه

قانون تشکیالت، وظایف و اختیـارات شـوراها... ، چنانچـه مصـوبه شـورا مـورد  ٩٠مصوبه خود دفاع نموده است و به استناد ماده 

اعتراض مراجع ذیصالح قرار گرفته و شورای اسالمی از تصمیم خود عدول ننموده و اصرار بر مصـوبه نمایـد فرمانـداری محتـرم مـی 

 نه را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت حل اختالف استان ارجاع نماید.تواند مصوبه معترض ع

، منظـور از موضـوع مـورد ٥٠٢٢و  ٥٠٢١مصوبه پنجم مبنی بر تملک امالک خانم لیال علیزاده به پالک های ثبتـی  ٣ـ درخصوص بند 

دو معلوم و مشـخص مـی باشـند؛ ثمـن  قانون مدنی ثمن و مثمن معامله هستند که در مصوبه معترض عنه هر ١٩٠معامله در ماده 

ن شده و موضوع مـورد معاملـه زمینـی اسـت معلـوم و  ٠٠٠/٠٠٠/٦٣٠معامله مبلغ  تومان برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری تع

ـات نحـوه  مفروز با ابعاد و حدود اربعه مشخص و پالک ثبتی معین. آنچه مورد اعتراض فرمانداری محتـرم قـرار گرفتـه اسـت جز

خت می باشد که حسب درخواست مالک و توافق طرفین مقرر شده است به صورت نقد و غیر نقد برابر سیاق معمول شـهرداری پردا

 عمل گردد.

مصوبه پنجم موضوع کمک مالی سه میلیون تومانی به خانم خاتون جنگجوی به واسطه بیمـاری ایشـان، ضـمن  ٤ـ درخصوص بند 

بودجـه  ١٧و  ١٦شهرداری رشت، اعالم می گردد ستورالعمل نحوه هزینه کـرد مـاده  ٢٣/١٢/٩٧ـ  ٢٥٥٧٢٣ی شماره ارسال تصویر نامه

شهرداری رشت که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و مالک عمل شهرداری می باشد از سوی شهرداری به تاسی از دستورالعمل 

دستورالعمل ارسالی وزارت محترم کشـور بـه اسـتناد نامـه  ارسالی وزارت محترم کشور، تهیه و تنظیم و پیشنهاد شده و انطباق آن با

تصویر پیوست از سوی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری هـای  ٣/٢/٩٨مورخ  ٤٠٩٧شماره 

د شده است. فلذا تصویب بند  ماری ایشان، برابـر صورتجلسه موضوع کمک مالی به خانم خاتون جنگجوی به واسطه بی ٩کشور تا

 دستورالعمل مصوب و درحدود اختیار شورا صورت گرفته است. ١-٢-٤-٦ضابطه، مستند به بند 

ـ درخصوص خط خوردگی یک خط از انتهای صورتجلسه، به دلیل ابهام یکی از اعضا شورا در خصوص ساعت شروع و اتمـام جلسـه 

 ا پذیرش موضوع صورتجلسه را امضاء نمودند.صورت گرفته بود که پس از ارائه توضیح و رفع ابهام، ب

  دستور هفتم:

ثبـت شـده در دبیرخانـه شـورا بـه شـماره  ٢٦/٦/٩٨مـورخ  ٤٤٨٠/١/٩٨/٨٠٢٩ـ نامه فرمانداری محترم شهرستان رشت به شـماره ٧

مین جلسه (فوق مصوبات صورتجلسه یکصدوهفت  ٢، ١پیرامون بررسی و اعالم نظر درخصوص بندهای  ٢٦/٦/٩٨/ش مورخ ١٢٥٢/٩٨

  به شرح؛  ٩/٦/٩٨العاده) مورخ 

ن نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهر جلسـات شـورای شـهر بـه  ٩ـ مطابق تبصره ماده ١ آ

دد.مسـتندًا صورت فوق العاده حسب تشخیص ضرورت فرماندار، بخشدار، شهردار یا شورا با اعالم کتبی موعد جلسه تشـکیل مـی گر

ن نامه جلسه ای که در خارج از موعدهای مقرر تشکیل شده باشد غیر رسمی و تصمیماتش فاقد اعتبـار خواهـد  ١١ماده  ٦به بند  آ

تشکیل شده و به نظر مـی رسـد مرجـع دعـوت کننـده  ٧/٦/٩٨مورخ  ١١٢٦براساس دعوت نامه شماره «بود بنابراین جلسه مزبور که 

س شورا بوده از ای   ن جهت که غیر از اشخاص مذکور است غیر رسمی تلقی و مصوباتش فاقد اعتبار و ضمانت اجرایی است.ر
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دستورالعمل شرح وظایف ، ترکیب ، تعـداد و چگـونگی اداره کمیسـیون هـای شـوراهای اسـالمی شـهر،  ٣ـ به حکم بند (و) ماده ٢

-و عمـرانکمیسـیون توسـعه-١ها دارای سه کمیسیون تخصصی شهرستان، استان و عالی استان ها شوراهای شهرهای مراکز استان 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی) هستند و می توانند کمیسیون های مورد نیـاز -٣کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی-٢وخدمات شهری

ت بـا رعایـت مفـاد مصـوبا ١و نیز کمیته های تخصصی را به عنوان زیر مجموعه کمیسیون ها تشکیل و فعال نماینـد بنـابراین بنـد 

  دستورالعمل فوق الذکر امکان پذیر می باشد.

ـس شـورای ٢٣/١/٨٨) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معمـاری ایـران ـ مصـوب ٥ـ مقنن در قانون اصالح ماده (٣ ــ ر

س شورا د ٥اسالمی شهر را به عنوان عضو ناظر کمیسیون ماده  ن نموده است. بنابراین چون عضویت ر به  ٥ر کمیسیون ماده تع

مصوبات دائر بر انتخاب آقای اسماعیل حـاجی پـور بـه عنـوان ٢موجب قانون است و موکول به موافقت شورای شهر نیست لذا بند 

  عضو کمیسیون یاد شده خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر است.

نتخاب شـورای اسـالمی شهرسـتان مربوطـه عضـو هیـأت قانون خدمت وظیفه عمومی یک نفر به ا ٢٦ـ به موجب بند (هـ) ماده ٤

مصـوبات دائـر بـر انتخـاب آقایـان محمـد  ٢تجدیدنظر رسیدگی به ادعای تکفل مشموالن خدمت وظیفه عمومی می باشد لذا بند 

  حسن علیپور و فرهام زاهد جهت عضویت در این هیأت وجاهت قانونی ندارد.

ن نام ١٧و ماده  ٦ماده  ٦ـ مطابق بند ٥ ه داخلی شورای اسالمی شهر انتخاب و معرفی نماینـده یـا نماینـدگان شـورا یـا حسـب آ

درخواست مسئوالن اجرایی، نهادها و سازمان های دولتی صورت می گیرد یا براساس قوانین و مقررات به عنوان عضو سایر مجـامع 

مـدیریت پیشـگیری از وقـوع جـرم شهرسـتان، کمیتـه  مصوبات دائر بر انتخاب نمایندگان شورا در شـورای ٢و شوراها. بنابراین بند 

سالمت روان استان ، انجمن یاوران وقف استان و کمیته تهاتر از این حیث که مبانی تشکیل این مجامع و معرفی نماینـده شـورا در 

  آنها اعالم نشده دارای ابهام می باشد پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد.

ن نامه معامالت شهرداری تهران که به شهرداری های مراکـز اسـتانها تسـری » خدمت ترتیب و تحویل کاال یا«ـ ٦ در فصل چهارم آ

ن شده است و شورای اسالمی شهر دخالتی در آن ندارد از طرف دیگر در شرایط عمومی پیمان ترکیب هیـأت هـای تحویـل  دارد تب

ن گردیده لکن از شورای اسالمی شهر ذکری به مصوبات دائر بر انتخـاب آقـای  ٢میان نیامده است بنابراین بند  موقت و قطعی تع

  حامد عبدالهی به عنوان عضو کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه ها وجاهت قانونی ندارد.

ـ با الزم االجرا شـدن ایـن قـانون، قـانون تشـکیل سـازمان  ٧/٥/٩٨قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب  ٢٦ـ با التفات به ماده ٧

  ریت بحران کشور منسوخ شده است لذا انتخاب خانم فاطمه شیرزاد در ستاد مدیریت بحران شهرداری موضوعیت ندارد.مدی

صفحه به طور غیر رسمی به این فرمانداری واصل شده اسـت  ١٧در  ٩/٦/٩٨ـ الزم به ذکر است صورتجلسه دیگری مربوط به تاریخ ٨

در ادامه جلسه به علت خروج چند تن از اعضـای «لیه می باشد و از سوی دیگر عبارت که دستور چهارم و پنجم زائد بر صورتجلسه او

خط خورده است علی ایحـال میسـیون جدیـد بایـد بـه » با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١محترم شورا از اکثریت افتاد و راس ساعت 

  اطالع شورای فرادست برسد.

وره اول شورا) و قبل از تصویب دستورالعمل اداره کمیسیون های شوراهای ( د١٣٧٩فلذا کمیسیون بهداشت و محیط زیست از سال 

اسالمی، در این شورا تشکیل شده و هر ساله در صورتجلسات مربوط به ترکیب اعضای کمیسیون ها ارسالی به فرمانداری و شـورای 

د ضمنی  بر ادامـه موجودیـت ایـن کمیسـیون بـوده فرادست، وجود داشته و ایرادی به آن وارد نشده است؛ که این خود نشانه تأ

  است .
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(دوره سوم) مصوب و طی صورتجلسه مربوطه  ١٨/٩/٨٨تشکیل کمیسیون حمل و نقل نیز در دویست و چهلمین جلسه شورا مورخ  

به مراجع ذیصالح ارسال و پس از طی مراحل قانونی، قطعی شده است. ضـمن اینکـه افـزایش تعـداد کمیسـیون هـا بـه بـیش از 

 ی مندرج در دستورالعمل فوق، در بسیاری از شهرهای کشور اتفاق افتاده و وجود دارد.یون های سه گانهکمیس

س شورا در کمیسیون ماده ٣ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به عنـوان عضـو نـاظر، بـه  ٥ـ در خصوص حضور ر

ر ترکیب هیئت رئیسه در جلسـه عنـوان و بـه همـین دلیـل در دلیل صراحت قانونی رأی گیری صورت نمی گیرد. صرفًا به دلیل  تغ

  صورتجلسه نیز آورده می شود.

ـ انتخاب آقایان؛ محمد حسن علی پور و فرهام زاهد جهت عضویت در هیـأت تجدیـدنظر رسـیدگی بـه ادعـای تکفـل مشـموالن ٤

ان گیالن (تصویر پیوست) و بنا بر سـیاق سـالهای فرماندهی انتظامی است ١٤/٥/٩٨-٢٥خدمت وظیفه عمومی به استناد نامه شماره  

  ماضی صورت گرفته است.  فلذا نظر به وجود مستند قانونی، ایراد وارده پذیرفته شد.

ـ انتخاب نمایندگان شورا در کمیته های مندرج در این بند به شرح ذیل بر اساس درخواست مسئوالن اجرایی و نهادها و سـازمان ٥

  ی تصویر پیوست می باشد؛های دولتی طی نامه ها

  دادگستری گیالن.  ٢٤/٥/٩٥-٣٠٠٠/٣٤٦٣/٩٠٢٧ـ شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم شهرستان به موجب نامه شماره 

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن . ٩٢سال  ٣/ب/١٢٣ـ کمیته سالمت روان به موجب نامه شماره

  اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیالن. ٧/٧/٩٣-٦٥٩٨٥٢/٩٣ـ انجمن یاوران وقف به موجب نامه شماره 

  . ١٦/١٢/٩٤-١٣٢کمیته تهاتر نیز به موجب دستورالعمل نحوه پرداخت بدهی مودیان و شهرداری مصوب جلسه -

شـهر  انتخاب آقای حامدعبدالهی جهت حضور در کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه ها به عنوان عضو ناظر شـورای اسـالمی-٦

قانون تشکیالت، وظایف و اختیارات شوراها و به نمایندگی از شـورای اسـالمی شـهر رشـت صـورت  ٨٠ماده  ٨رشت مستند به بند 

  گرفته است.

ستاد بحران شهرداری رشت به استناد دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداریها ابالغی وزارت کشور طی نامه شماره -٧

  دستورالعمل مزبور یک نفر از  ٢کیل شده است و به استناد ماده تش ١٥/٢/٩٤-١٧١٨٩

اعضای شورای اسالمی شهر در این ستاد عضویت دارند انتخاب خانم شیرزاد بعنوان نماینده شورای اسالمی شـهر رشـت بـه عنـوان 

دیریت بحـران، بـا توجـه بـه ناظر در ستاد بحران شهرداری رشت در همین راستا صورت گرفته است. فلذا علیرغم تصویب قانون مـ

اینکه تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداریها به دستور وزیر محترم کشور صورت گرفته است انحالل آن نیز باید طـی ابالغیـه ای 

از سوی وزارت محترم کشور به شهرداری اعالم گردد. ضمن اینکه شوراهای اسالمی حسب قانون ناظر بر عملکرد شهرداری هسـتند و 

  م شیرزاد نماینده و ناظر منتخب شورا هستند.خان

صورتجلسه مربوط  ٥و٤بوده و بندهای  ٣و٢و١ارسال گردید حاوی بندهای  ١٤/٦/٩٨- ١١٦٥صورتجلسه شورا که طی نامه ی شماره  -٨

یش از کـه پـ ٤/٦/٩٨مـورخ  ٣٩٢٤/١/٩٨/٨٠٢٩و  ١٩/٥/٩٨مـورخ  ٣٤٣٢/١/٩٨/٨٠٢٩های فرمانداری بـه شـماره هـای به پاسخ نامه

بـه فرمانـداری نیـز  ١٤/٦/٩٨/ش مـورخ ١٠٩٤/٩٨/ش و ١٠٨٠/٩٨حداکثر افتادن جلسه در صحن شورا مطرح و طی نامه های شماره 

ارسال شده است به اشتباه هنگام تایپ در متن صورتجلسه نیامده بود که متعاقبـًا پـس از همـاهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا آن 

  ارسال گردید. ٢٧/٦/٩٨-١٢٦٤برگ با امضاء اعضا حاضر در جلسه طی نامه شماره  ١٧تمل بر فرمانداری محترم، صورتجلسه کامل مش
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  دستور هشتم:

ـ در ادامه با توجه به انتخاب سه عضو کمیسیون ماده صد شهرداری در جلسه قبلی شورا و لزوم انتخـاب نفـرات چهـارم و پـنجم در 

تبادل نظر و اخذ رأی آقای بهراد ذاکری و سـرکار خـانم فاطمـه شـیرزاد، بـا جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پس از بحث و 

  نفر از اعضای محترم شورا به اتفاق آرا به عنوان عضو کمیسیون ماده صد شهرداری انتخاب شدند. ٨توجه به حضور  

شورای اسـالمی شـهر رشـت،  ٢٥/٦/٩٨آقایان؛ رضا رسولی، احمد رمضانپور و فرهام زاهد در جلسه مورخ ـ سپس با توجه به غیبت 

ن ١٦ماده ٢برابر تبصره آقایـان؛ رضـا شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات نامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

  شان موجه تشخيص داده شد.به اتفاق آرا غیبترسولی، احمد رمضانپور و فرهام زاهد 

  به صورت فوق العاده برگزار گردد.  ١٠/٧/٩٨شنبه مورخ روز چهار ـ در پایان مقرر گردید؛ جلسه بعدی شورا

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٠جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اسماعیل حاجی پور ، احمد رمضانپور ، فرهام زاهـد ، بهراد ذاکـری ، حجت جـذب ، فاطمه شیرزاد ،  رضا رسولی      حاضرین : 

  محمدحسن عاقل منش ، محمدحسن علیپور ، سیدامیرحسین علوی               

  حامد عبدالهیغایبین :   
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

  محمدحسن عليپور ١١٠ ١٠/٧/٩٨ ٣٠/١٧:اعتسچهارشنبه   فوق العاده
  

(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل  دهمین جلسه ، یکصد و٨/٧/٩٨مورخ  ١٣٣٤براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم اسالمی  ساختمان شورای شهر رشت به ریاست جناب آقای اسماعیل حاجی پور ر

 بخش قرآن مجید برگزار گردید. هستی

  

  :دستور جلسه 

در خصوص"تعرفه بهای خدمات پیشـنهادی سـازمان  ٢/٥/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٧٩٤-رفـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش 

ونقل بارومسافر شـهرداری رشـت در وورزشی و سازمان مدیریت حملسیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان فرهنگی، اجتماعی

 " .٩٨سال 

/ش ٤٦٥/٩٤تمدید اعتبار مصوبه شماره درخصوص " ٣١/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ ٧٢٢٩٧ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ 

 ٥شورای اسالمی شهر رشت جهت برخورداری مالکان مشمول ضوابط تشویقی عقب نشینی در محـدوده منطقـه  ١٦/٢/٩٤مورخ 

  شهرداری تا زمان ابالغ طرح تفضیلی جدید آن منطقه".

 ١٧و١٦فویض اختیار هزینـه کـرد مـواد درخصوص "ت ٦/٦/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٠٨٢-ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

  بودجه به شهردار رشت" .

درخصوص"در اختیار قرار دادن مکانی جهـت اسـتقرار  ٧/٧/٩٧مورخ  ٩٧-٤٤٣٤ -ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

 بنیاد ایران شناسی ".

امگذاری معـابر پیـرو شصـت و دومـین در خصوص "ن ٧/٦/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٨٤٥٧-نامه شهرداری رشت به شماره ش ر بررسی ـ

  نشست

  ".٣١/٥/٩٨کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

در خصوص "نامگذاری معابر پیرو شصـت و یکمـین  ٧/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٨٤٤٦-نامه شهرداری رشت به شماره ش ر بررسی ـ

  ".٢٦/٥/٩٨نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

در خصوص "نامگذاری معابر پیرو شصت و سـومین  ٧/٦/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ ٩٨٤٦٠ره ش رـنامه شهرداری رشت به شما بررسی ـ

  ".٣/٦/٩٨نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

  شهرداری رشت". ١٣٩٤درخصوص"تفریغ بودجه سال  ١١/٢/٩٦مورخ  ١٣٩٦-٢٩٠-رفـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش
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  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

ابتدای جلسه، جناب آقای اسماعیل حاجی پور رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت ضمن تبریک فرارسیدن هفته در 

نشانی و های خدمت رسان همچون آتشنیروی انتظامی، اظهار داشتند: کارکنان نیروی انتظامی همانند پرسنل سایر دستگاه

را حفظ نمایند. ما نیز از تمامی این افراد کمال تشکر و قدردانی را  باش هستند تا امنیتها همواره در حال آماده بیمارستان

 .داریم

در ادامه ایشان با اشاره به دیدار اخیر اعضای محترم شورا با دو تن از نمایندگان رشت در مجلس شورای اسالمی، بیان 

های ها بحث رودخانهترین آنمهمهای خود را مطرح کردند که یکی از داشتند: در این جلسه اعضای محترم شورا خواسته

میلیارد  ۲۰۰جمهور قول مساعد بابت تخصیص  شهر رشت بود که از همین رو دکتر محمد باقر نوبخت معاون محترم رئیس

 .های شهر رشت را دادندمنظور ساماندهی رودخانهتومان اعتبار دولتی به 

ها ایجاد شده، تنها های رشت که طی سالالت رودخانهسپس رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه مشک

های شهر رشت به وضعیت اولیه نیازمند همراهی توسط یک دستگاه حل نخواهد شد، اذعان داشتند: بازگشت رودخانه

 .هاستتمامی دستگاه

: با تالش همکارانمان مقرر های رشت از محل تبصره سه، اظهار کردندایشان با اشاره به تهیه نقشه اجرایی ساماندهی رودخانه

های شهر رشت ها آغاز شود، امروز افزایش یافتن میزان آلودگی رودخانهشد تا عملیات ساماندهی و احیاء بخشی از رودخانه

 .شودیک معضل جدی محسوب می

منظور احیای سد به  میلیون متر مکعب، گفتند: این ۲۰آقای حاجی پور با اشاره به احداث سد عزیز کیان در الکان با ظرفیت 

 .های شهر رشت عملیاتی خواهد شد و این برنامه نیز در ردیف بودجه قرار داده شده استرودخانه

ای به مجلس ارسال شده که بر ها، اذعان داشتند: الیحهجناب آقای حاجی پور، با اشاره به الیحه حذف عوارض شهرداری

ای شود که در صورت تصویب، فاجعههای دیگری واریز میها به بخششهرداریاساس آن درصدی از حق عوارض مربوط به 

 .خوردها از جمله شهرداری رشت رقم میبزرگ برای شهرداری

میلیون تومانی ارزش افزوده به شهرداری رشت، تصریح کردند: قطعًا برای انجام  ۴۰۰میلیارد و  ۲ایشان با اشاره به پرداخت 

های الزم نمایندگان دهی شهرداری رشت نیازمند حمایت و مساعدتت و همچنین افزایش خدماتبهتر امورات، حل مشکال

 .مجلس هستیم

های اجرایی در صبح روزهای چهارشنبه، ریزی برای دیدارهای هفتگی با مدیران دستگاهرئیس محترم شورا با اشاره به برنامه

 .ری خواهد شدگیافزودند: در این جلسات برای حل مشکالت شهری تصمیم

گذار اجازه دارد تا بودجه عمرانی شهرداری را ایشان همچنین با اشاره به موضوع اصالح بودجه شهرداری، بیان داشتند: قانون

نویسی شهرداری رشت بینی کند؛ اما باید یک گروه تخصصی بر بودجهدرصد پیش ۶۰و بودجه جاری را حدود  ۴۰حدود 

  .نظارت داشته باشد
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  ***    اعالم وصول ***   

در دبیرخانه شورا،  ١٠/٧/٩٨مورخ  ١٣٦٠ثبت شده به شماره  ٨/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٥٣٧-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -١

در خصوص "اصالح ردیف بودجه جهت جبران کسری بودجه مربوط به قراردادهای رفت و روب" با قید دوفوریت در جلسه مطرح و 

خالفت با دوفوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به کمیسیون های پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن م

  ذیربط ارجاع گردد.

در دبیرخانه شورا،  ٤/٧/٩٨ مورخ ١٣١٢ثبت شده به شماره  ٢/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٢٥٠٦ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ٢

ن گیالن" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و در خصوص "پروژه آمارگیری و آزمون سواد قرآنی در استا

  اخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به کمیسیون های ذیربط ارجاع گردد.

در دبیرخانه شورا،  ٦/٧/٩٨مورخ  ١٣٢١ثبت شده به شماره  ٢/٧/٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٣٧١٦ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ٣

درخصوص "مساعدت مالی به آقایان رضا علی اصغری و علیرضا رسولی مقدم جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان" اعالم وصول 

  شد.

  ***    مصوبات***    

  دستور اول:

در دبیرخانه شورا،  ٦/٥/٩٨ مورخ ٩١٦ثبت شده به شماره  ٢/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٧٩٤-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -١

شورای اسالمی شهر رشت در خصوص بررسی و تصویب "تعرفه بهای  ١٦/٥/٩٨اعالم وصول شده در یکصد و دومین جلسه مورخ 

خدمات پیشنهادی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سازمان مدیریت حمل و نقل بار 

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا و  ٢٤/٦/٩٨" (پیوستی) پس از طرح در جلسات مورخ ٩٨رشت در سال  و مسافر شهرداری

های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون ٣/٧/٩٨مورخ 

ا، منظر و فضای سبز شهری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تبادل نظر و أخذ رأی، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان سیم

  (پیوستی)، به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. ٩٨و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در سال 

  دستور دوم:

در دبیرخانه شورا،  ٣١/٤/٩٨مورخ  ٨٨٤ثبت شده به شماره  ٣١/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ ٧٢٢٩٧ـ نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ٢

شورای اسالمی شهر رشت جهت برخورداری مالکان  ١٦/٢/٩٤/ش مورخ ٤٦٥/٩٤مبنی بر صدور مجوز تمدید اعتبار مصوبه شماره 

شهرداری تا زمان ابالغ طرح تفضیلی جدید آن منطقه، با عنایت به  ٥مشمول ضوابط تشویقی عقب نشینی در محدوده منطقه 

که به  ١٣/٣/٩٨/ش مورخ ٢٣١/٩٨از مصوب اخیرالتصویب به شماره  ٥رداری مالکان دارای شرایط مذکور در منطقه اینکه امکان برخو

لغو گردیده است، به دلیل عدم ابالغ طرح تفصیلی جدید در این منطقه  ١٦/٢/٩٤/ش مورخ ٤٦٥/٩٤مصوبه شماره  ٤استناد بند 

مذکور در  یون توسعه و عمران شهری شورا و اخذ گزارش از کمیسیونکمیس ٣٠/٦/٩٨وجود ندارد، پس از طرح در جلسه مورخ 

  جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری، به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور سوم:

در دبیرخانه شورا،  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١١١٩ثبت شده به شماره  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٠٨٢-ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف٣

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر صدور مجوز تفویض اختیار هزینه  ٩/٦/٩٨اعالم وصول شده در یکصد و هفتمین جلسه مورخ 



  
  
  
  
  
  

 
٢٣ 

 

بودجه به شهردار رشت به منظور ساماندهی موضوعات و سهولت و تسریع درخواست های شهروندان محترم و برابر  ١٧و١٦کرد مواد 

سازمان محترم شهرداریها و دهیاریهای کشور درخصوص ابالغ"دستورالعمل نحوه هزینه کرد  ٦/١١/٩٥مورخ  ٥٥٦١٣مکاتبه شماره 

دستورالعمل مذکور مبنی بر اینکه "شورای اسالمی شهر می تواند برای سهولت و تسریع در  ١ـ٣بودجه شهرداری" و بند  ١٧و  ١٦مواد 

ینه کرد کل یا بخشی از اعتبارات مذکور را به شهردار تفویض نماید،"پس از طرح در اختیار هز  ١٧و  ١٦هزینه کرد اعتبارات  مواد 

مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و  کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون ٧/٧/٩٨جلسه مورخ 

  تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا مخالفت گردید.

  ور چهارم:دست

در دبیرخانه شورا،  ٩/٧/٩٧مورخ   ١٥٩٠ثبت شده به شماره  ٧/٧/٩٧مورخ  ٩٧-٤٤٣٤ -الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٤

شورای اسالمی شهررشت، مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به  ٩/٧/٩٧اعالم وصول شده در پنجاه و ششمین جلسه مورخ 

رار بنیاد ایران شناسی در حد مقدورات و مقررات با توجه به لزوم تقویت فعالیت های تاریخ در اختیار قرار دادن مکانی جهت استق

هویت اصیل گیالن و رشت می باشد به جهت ایجاد نمایشگاه اسناد مرتبط به آن شناسی که محرک اصلی ارتقاء و احیای فرهنگ و 

مکان مناسبـی جهت ادامه فعالیت های خود تهیه و به مدت یکسال طی قراردادی مشخص که طی این مدت بنیاد مذکور نیز 

 ٢/١٠/٩٧نسبت به تخلیـه مکان در اختیار و تحویل آن به شهرداری اقدام خواهد نمود اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ 

های میسیونکمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از ک ٧/١٢/٩٧کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و مورخ 

مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، برابر پیشنهاد شهرداری، با در اختیار قراردادن بخشی از ساختمان 

قبلی شورا (میدان صیقالن) که قبًال در اختیار روابط عمومی شورا بود به مدت یک سال و طی تفاهم نامه ای به بنیاد ایران شناسی، 

  نفراز اعضای محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد؛ ٨حضور  با توجه به

  های جاری شامل هزینه های پرسنلی، آب، برق، گاز، تلفن و سایر هزینه ها بر عهده بنیاد باشد.ـ کلیه هزینه

  دد.ـ رشت پژوهی در دستور کار آن بنیاد قرار گیرد و از ظرفیت پژوهشگران استان گیالن استفاده گر

  دستور پنجم:

در دبیرخانه شورا، اعالم  ٩/٦/٩٨مورخ  ١١٢٧ثبت شده به شماره  ٧/٦/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٨٤٥٧-نامه شهرداری رشت به شماره ش ر -٥

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر نامگذاری معابر پیرو شصت و دومین  ٢٥/٦/٩٨وصول شده در یکصدوهشتمین جلسه مورخ 

  به شرح؛ ٣١/٥/٩٨معابر مورخ  نشست کمیسیون نامگذاری

  خیابان شهاب کوچه اول سمت راست، به نام "کوچه زهره". -نامگذاری کوچه واقع در پل عراق -١

  خیابان شهاب ـ بن بست دوم سمت چپ، به نام "بن بست ناهید". -نامگذاری بن بست واقع در پل عراق -٢

  کوچه سوم سمت چپ، به نام "کوچه مهتاب".خیابان شهاب  -نامگذاری بن بست واقع در پل عراق -٣

  خیابان شهاب بن بست چهارم، سمت چپ، به نام "بن بست مریخ". -نامگذاری بن بست واقع در پل عراق -٤

  بست کیهان".نام"بنبست شهاب، بهشهاب ـ سمت چپ ـ بعد از بنخیابان -عراقبست واقع در پلنامگذاری بن -٥

  ع در پل عراق ـ خیابان شهاب ـ کوچه زیور ـ بن بست سمت چپ، به نام "بن بست اول".بست واقنامگذاری بن -٦

پس ، به نام "فرعی اول"، ٢ـ متصل به کوچه فردوسی ١نامگذاری فرعی واقع در پل عراق ـ خیابان شهاب ـ انتهای کوچه فردوسی  -٧

گزارش از کمیسیون مذکور، در جلسه مطرح و پس از  و أخذ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ٢/٧/٩٨از طرح در جلسه مورخ 

  با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا، موافقت گردید.بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، 

  



  
  
  
  
  
  

 
٢٤ 

 

  دستور ششم:

در دبیرخانه شورا،  ٩/٦/٩٨مورخ  ١١٢٥ثبت شده به شماره  ٧/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٨٤٤٦-نامه شهرداری رشت به شماره ش ر -٦

  ، ٢٥/٦/٩٨اعالم وصول شده در یکصدوهشتمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  به شرح؛ ٢٦/٥/٩٨مبنی بر نامگذاری معابر پیرو شصت و یکمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

از تقاطع غیر همسطح شهدای گمنام به سمت رازی قبل از پارک دانشجو،  -نامگذاری کوچه واقع در کمربندی شهید بهشتی --١

  نامگذاری کوچه به نام "کوچه سالمت".

 -خوش مسلک سمت راست بعد از کوچه شهید -بلوار شهدای گمنام -نامگذاری کوچه واقع در تقاطع غیر همسطح شهدای گمنام -٢

  جنب نمایشگاه اتومبیل خاکسار و روبروی مبل برادران جهانی، نامگذاری کوچه به نام "کوچه شهید حسن زکاالب".

 - خیابان شهید طالقانی-سمت راست -خیابان شهید خرسندی -عینک -نامگذاری کوچه ها و بن بست واقع در بلوار شهید افتخاری -٣

اری بن بست سمت راست به نام "بن بست الله" و نامگذاری تعداد دو کوچه انتهایی سمت کوچه دکتر چمران، نامگذ -سمت چپ

  چپ به ترتیب به نام "کوچه نهم" و "کوچه دهم".

ر نام خیابان  -٤ با زیرنویس "به یاد شهید احمد  ١٤١گلسار به نام شهید احمد حسینی، نامگذاری خیابان به نام خیابان  ١٤١تغ

  حسینی".

سمت راست به نام آتش نشان  -شهرک صبا -میدان امام حسین (ع) -ر نام بن بست چهارم واقع در کمربندی شهید مدرستغ -٥

  )".٤شهید بهمن عبدی، نامگذاری بن بست به نام "بن بست شهید آتش نشان بهمن عبدی(

ر نام کوچه مسعود واقع در منظریه بعد از پارک بانوان به نام شهید کریم مح -٦ مدی بلوکان، نامگذاری کوچه به نام "کوچه تغ

  شهید کریم محمدی بلوکان".

  ".١قبل از تعاونی پارس خزر، نامگذاری کوچه به نام کوچه "پارسه  -خیابان شهاب -نامگذاری کوچه واقع در پل عراق -٧

  ".٢چه به نام کوچه "پارسه بعد از تعاونی پارس خزر، نامگذاری کو -خیابان شهاب -نامگذاری کوچه واقع در پل عراق -٨

جنب کوچه برادران شهید گلستانی، نامگذاری بن بست به  -روبروی تاکسی تلفنی حامد -نامگذاری بن بست واقع در رودبارتان -٩

  نام "بن بست نغمه".

های سمت راست بن بست واعظ، نامگذاری بن بست  -های واقع در رودبارتان روبروی تاکسی تلفنی حامدنامگذاری بن بست -١٠

به ترتیب به نام های "بن بست اول" ، " "بن بست سوم" ، "بن بست پنجم و نامگذاری بن بست های سمت چپ به ترتیب به نام 

  های "بن بست دوم" و "بن بست چهارم".

پور، نامگذاری  کوچه شهید غالمعلی -روبروی مسجد امام جعفر صادق (ع) -نامگذاری بین بست های واقع در خیابان فلسطین -١١

بن بست های سمت راست از ابتدا الی کوچه شهید احمد رضا کالچاهی ثابت به ترتیب به نام های "بن بست آرامش" ، "بن بست 

آوا" ، "بن بست آسمان" و نامگذاری تعداد دو بن بست سمت چپ مابین بن بست پریسا و پروین به ترتیب به نام های "بن 

  چک".بست پروانه" و "بن بست پی

روبروی مجتمع آدینه، نامگذری بن بست به  -بعد از خیابان شهید محمدنژاد -نامگذاری بن بست واقع در کمربندی شهید مدرس -١٢

و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور، در  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ٢/٧/٩٨پس از طرح در جلسه مورخ نام "بن بست آدینه"، 

  با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا، موافقت گردید.جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، 

  

  



  
  
  
  
  
  

 
٢٥ 

 

  دستور هفتم:

در دبیرخانه شورا، اعالم  ٩/٦/٩٨مورخ ١١٢٦ثبت شده به شماره  ٧/٦/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ ٩٨٤٦٠نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ -٧

شورای اسالمی شهر رشت،  مبنی بر نامگذاری معابر پیرو شصت و سومین  ٢٥/٦/٩٨وصول شده در یکصدوهشتمین جلسه مورخ 

  به شرح؛ ٣/٦/٩٨نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

  شفق".کوچه سمت راست به نام"کوچهکوچه خوشگفتارـ اولینـشهابخیابانعراق ـ ـ نامگذاری کوچه واقع درپل١

ـ نامگذاری کوچه واقع پل عراق ـ خیابان شهاب ـ کوچه خوشگفتارـ کوچه اول ـ بن بست اول سمت راست به نام "بن بست ٢

  اول".

ـ نامگذاری بن بست واقع پل عراق ـ خیابان شهاب ـ کوچه خوشگفتارـ کوچه اول ـ بن بست دوم سمت راست به نام "بن بست ٣

  دوم".

  فلق".بست"بننامراست بهسمتبستبنکوچه خوشگفتارـ دومینشهاب ـخیاباناق ـعرواقع پلبستـ نامگذاری بن٤

  افق".بستنام"بنبست بهچپ اولین بنشهاب ـ کوچه خوشگفتارـ سمتـ خیابانعراقبست واقع پلـ نامگذاری بن٥

  بست اول".اول به نام"بن بستراست ـ بنشهاب ـ کوچه مسگرـ سمتعراق ـ خیابانبست واقع پلـ نامگذاری بن٦

  عراق ـ خیابان شهاب ـ کوچه مسگرـ سمت راست کوچه دوم به نام "کوچه ارکیده".بست واقع پلـ نامگذاری بن٧

ـ نامگذاری بن بست واقع پل عراق ـ خیابان شهاب ـ کوچه مسگرـ سمت راست کوچه دوم اولین بن بست سمت راست به نام ٨

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در  ٢/٧/٩٨ح در جلسه مورخ پس از طــر ، "بن بست آالله"

  با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا، موافقت گردید.نظر و اخذ رأی جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

  دستور هشتم:

در دبیرخانه شورا اعالم  ١٤/٢/٩٦مورخ  ٢٧٢ماره ثبت شده به ش ١١/٢/٩٦مورخ  ١٣٩٦-٢٩٠-رفـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٨

شورای اسالمی شهر رشت، به پیوست تفریغ بودجه سال  ١٧/٢/٩٦وصول شده در جلسه یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 

 کمیسیون برنامه وبودجه و حقوقی شورا و اخذ ٢٠/٨/٩٧شهرداری رشت جهت بررسی و تصویب، پس از طرح در جلسه مورخ  ١٣٩٤

شهرداری رشت  ١٣٩٤گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، تفریغ بودجه سال 

  (پیوستی) به اتفاق آرا به صورت مشروط مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد؛

ا تخلفات احتمالی که مطرح می گردد ـ تصویب تفریغ بودجه سال مذکور رافع مسئولیت ذیحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه ب

  نخواهد بود و مسئولیت موارد و اشکاالت احتمالی و گزارش شده در تفریغ بر عهده ذیحسابان وقت شهرداری می باشد.

  برگزار گردد. ١٧/٧/٩٨شنبه مورخ ـ در پایان مقرر گردید؛ جلسه بعدی شورا روز چهار

  .با ذکر صلوات پایان یافت ٢٠جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  

  
  

اسماعیل حاجی پور ، احمد رمضانپور ، فرهام زاهـد ، بهراد ذاکـری ، حجت جـذب ، فاطمه شیرزاد ،  رضا رسولی      حاضرین : 

  محمدحسن عاقل منش ، محمدحسن علیپور ، سیدامیرحسین علوی               

  حامد عبدالهیغایبین :   
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  ١٣٩٨ماه   آبان
 ١١٤الي      ١١١جلسه  
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

  النیدر استان گ یو آزمون مواد قرآن یر یدر خصوص پروژه  آمارگ یشهردار  حهیموافقت با ال -

رفـت و  یبودجه مربـوط بـه قراردادهـا یبودجه جهت جبران کسر  فیدر خصوص اصالح رد یشهردار  حهیبا ال موافقت -

  روب

  : دیمقرر گرد نیهمچن یبلوار کوچک ریمس ییمجوز فراخوان بازگشا حهیبا ال موافقت -

 ردیسه نفره انجام پذ اتیتوسط ه یکارشناس ر،یامالک داخل مس متیبرآورد ق جهت.  

 پروژه افتتاح گردد. یبرا یحساب اختصاص ها،یشهردار  ینامه مال نآ ٤٠ماده  لیبه تبصره دو ذ بنا  

 اخذ گردد.  مانکاریانجام تعهدات از پ یالزم برا تصمیمات  

توسـعه  یبرا التیماده واحده قانون تسه٣تبصره  یدر خصوص اجرا النیبا نامه شرکت آب و فاضالب استان گ موافقت -

   یآب شهر  یشبکه ها یفاضالب و بازساز  یطرح ها

  

  ه و عمران:مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسع

                                      شهر رشت                                                                                                                       یپروژه تراموا یبررس -

  ١٠٠ماده  ١١ساختمان موضوع تبصره  یدر خصوص ارزش معامالت یشهردار  پیشنهادی حهیبا ال موافقت -

  در خصوص پرداخت غرامت ملک خانم ساره اکبر یشهردار  پیشنهادی حهیال یبررس -

  پور یوسفیدر خصوص پرداخت غرامت به وراث مرحوم  یشهردار  پیشنهادی  حهیال یبررس -

                                                                                                                         یمطبوعات یدکه ها ییدر خصوص جابجا یشهردار  پیشنهادی  حهیبا ال موافقت -

  یبلوار کوچک ریمس ییدر خصوص صدور مجوز فراخوان بازگشا یشهردار  پیشنهادی حهیبا ال موافقت -

  رشت یشهردار  یشهروند یکیدر خصوص روند ارائه خدمات الکترون یشهردار  پیشنهادی حهیال یبررس -

  

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

  است . نشدهگزارش ارائه  -

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

  داشت: ریبه شرح ز   یمقرره ها یاسالم یشورا یو اجتماع یفرهنگ ونیسیکم

مختلف با استفاده از رنگ و  یبه مناسبت ها یشهر  طیمح یساز  بایها و ز  یبند نیدر خصوص آذ یالزم شهردار  اقدام -

  یاز هنرمندان بوم ینور با بهره مند

  شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراک با برند حالل  یجهت معرف یالزم شهردار  ریو تداب اقدام -

  شهر رشت  یها یورود یو احداث المان ها یجهت سامانده یالزم شهردار  اقدامات -

  شهر خالق خوراک  یها استیغذا مانند جشنواره کدو با توجه به س یجشنواره ها یجهت برگزار  یالزم شهردار  تیجد -

  دهه مبارک فجر  امیرشت تا ا یگلزار شهدا ینگار  واریجهت د یالزم شهردار  اقدام -

  شورا  یشهر خالق خوراک جهت اطالع اعضا رامونیمربوط به اقدامات، سفرها و ... پارائه گزارشات  -
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 دیو خاطرات شه نامهیو زندگ تیحرم با محور  اریشهر  فیکتاب در دست تال ییجهت رونما یالزم شهردار  یها یر یگیپ -

  در روز رشت   النیدفاع مقدس گ دیستاد کنگره هشت هزار شه یبا همکار   سیهر  ینور 

   یالنیگ اریرصدخانه کوش یو راه انداز  فیتکل ننسبت به تع یالزم شهردار  اقدام -

  رشت یبهشت دیشه یقرآن میبه موسسه تعل یدر خصوص کمک مال یشهردار  پیشنهادی حهیبا ال موافقت -

 ینامگذار  ونیسینشست کم نیشصت و چهارم رویمعابر پ ینامگذار پیشنهاد شهرداری در خصوص با  موافقت -

  شهرداریمعابر

  

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

  ینقص فن یشده دارا یدار ینو خر  یو اتوبوس ها نیدر قزو یر یتعم یدر خصوص اتوبوس ها بحث و تبادل نظر -

  و پیگیری های الزم در این خصوص.

 یروهـاین یجهـت خودروهـا نگیو اجاره پارک یو جفرود یزمان نکیپارک یدار یخر بحث و تبادل نظر درخصوص  -

 :دیاقتصاد که مقرر گرد ابانیخ ییجهت بازگشا یانتظام

اقـدام    یو زمـان یجفـرود نیزمـ دیخر  یاز کانون کارشناسان برا یجواب کارشناس یر یگینسبت به پ یشهردار *

  . دینما

  به شورا اعالم گردد. جهیاقدام و نت یانتظام یروهاین یخودروها یبرا نگیدر خصوص اجاره پارک نیهمچن*
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  ۱۳۹۸آبان  -  گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات     کمیسیون                   
تعداد نامه های طرح شده در 

  صحن شورا

  ۱۲  ۴  ۵  برنامه و بودجه و حقوقی

  ۱  -  -  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۷  ۷  ۵  توسعه و عمران

  -  ۲  ۲  حمل و نقل و ترافیک

  ۲  ۲ ۴  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۱۶  های وارده:تعداد نامه

وبودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت     

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمران توسعه
  حمل و نقل   

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق    و اجتماعی فرهنگی

۴  ۱  ۲  ۱  ۴  ۰  ۱۰۴  

  فقره   ۲۱۴  تعداد نامه های صادره:

  

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ۴   تعداد جلسات:

      ۲۶  تعداد مصوبات:

  و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت    

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه 
  حمل و نقل    

  ترافیکو      
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

۱۱  ۱  ۵  ۰  ۲  ۰  ۷  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٣٠ 

 

   :  ١٣٩٨  آباناهم مصوبات شورا در               

 ی) شورایجلسه (عاد نیکصدونهمیمصوبات صورتجلسه  ٧و  ٦ یشهرستان رشت در خصوص بندها ینامه فرماندار  یبررسـ 

تهـاتر،  تـهیکم لیجلسه ، تشک لی، اعالم روز و ساعت تشک زادهیعل الیبا موضوعات؛ ملک ل ٣/٧/٩٨شهر رشت مورخ  یاسالم

به عنوان عضو ستاد بحران  رزادی.. ، انتخاب خانم فاطمه شایو  یبه عنوان ناظر مال یحامد عبداله یآقا تیعضو یشفاف ساز 

  .یشهردار 

جلسـه (فـوق  نیکصـدودهمیمصـوبات صورتجلسـه  ٨و  ٢، ١ یشهرستان رشت در خصوص بنـدها ینامه فرماندار  یبررس ـ

 ی،اجتماعیمنظر، فرهنگ ما،یس یخدمات سازمان ها یبا موضوعات؛تعرفه بها١٠/٧/٩٨شهر رشت مورخ  یاسالم یالعاده) شورا

 یشهردار  ٥در محدوده منطقه  ینیعقب نش یقیضوابط تشو وبهاعتبار مص دیرشت ، تمد یو حمل و نقل بار و مسافر شهردار 

  رشت. یشهردار  ١٣٩٤بودجه سال  غیآن منطقه و تفر  دیجد یلیتا زمان ابالغ طرح تفض

 یتومان) کمک مال ونیلی(پانزده م الیر ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠رشت در خصوص پرداخت مبلغ  یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ

  .یبودجه سالجار  یخدمات شهر  ٤/٤١٦٠٨ یاعتبار  فیاز رد النیاستان گ اتیبه ستاد عتبات عال

عقد قرارداد شرکت توسعه سازان رودسر ، پس از بحث  فیتکل نرشت در ارتباط با تع یشهردار  یشنهادیپ حهیال  یبررس ـ

و  تیمناقصـه، صـالح یبرگـزار  قیـهـا از طر ¬انجام پـروژه شنهادیپ بیو تبادل نظر  مقرر شد؛ اعالم گردد شورا پس از تصو

مناقصه برگزار و  نکهیو برنده مناقصه ندارد فلذا نظر به ا یهردار ش نیما ب یف ادعقد قرارد دتأ ایدر خصوص الزام و  یار یاخت

موجود و در چارچوب  یقانون یبا استفاده از راهکارها دیبا ماً یرشت مستق یکار توسط برنده مناقصه انجام شده است شهردار 

  .دیخصوص اقدام نما نیمقررات، در ا

رشـت" و  یبودجه شـهردار  ١٧و  ١٦کرد مواد  نهیرشت درخصوص "دستورالعمل نحوه هز  یشهردار  یشنهادیپ حهیال یبررس ـ

و بودجـه سـازمان  یز یـر  دفتـر برنامـه رکلیمـد ٣/٢/٩٨مـورخ  ٤٠٩٧موافقت با دستورالعمل مذکور با توجه به نامه شماره 

و  هـای مصوب از سازمان شـهردار دستور العمل  هیدپس از اخذ تأ یکشور و مقرر شد؛ شهردار  یهای ار یو ده های شهردار 

  .دیآن اقدام نما یکشور، نسبت به اجرا یها یار یده

تومـان)  ونیـلیلایر (چهـار م ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠رشت درخصوص پرداخـت جمعـًا بـه مبلـغ  یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت باال ـ

مقدم جهت اعزام به مسـابقات قهرمـان جهان(گرجسـتان)، از  یرضا رسول یو عل یاصغر  یرضا عل ان؛یبه آقا یمساعدت مال

  .یبودجه سالجار  یخدمات شهر   ٤١٧٠٢ یاعتبار  فیرد

مسعود دلدار بـا توجـه بـه  یآقا یباب دکه مطبوعات کی ییرشت درخصوص جابجا یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ

  سال استقرار دکه. ٢٥از  شیقدمت ب

  ".٩٨سال  یقیتشو زهیمواد جا یبرخ هیرشت درخصوص"اصالح یشهردار  یشنهادیپ حهیال یبررس ـ

  رشت.  یدوم شهردار  حسابیبه عنوان ذ ن،یاحمدرضا حق ب یآقا دتأ ـ

به  یتومان)کمک مال ونیلی(پانزده م الیر ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠رشت درخصوص پرداخت مبلغ  یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ

  .یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٤١٧٠١ یکد اعتبار  فیرد زاده از محل ینق مانیپ یآقا

معابر  ینامگذار  ونیسینشست کم نیشصت و چهارم رویمعابر پ یرشت درخصوص  نامگذار  یشهردار  شنهادیموافقت با پ ـ

  به شرح؛  ٨/٨/٩٨مورخ 

 لیاسـماع دیبـه نـام "کوچـه شـه اسیـسـمت راسـت، کوچـه  ان،یـجهـاد، شـهرک فرهنگ دانینام کوچه واقع در م رتغ 

  )".اسیناصح(

  نیبسـت مـاب بـن ،ی(ع)، کوچه طالقاننیامام حس ابانیسمت راست، خ ،یافتخار  دیبن بست واقع در بلوار شه ینامگذار 

  ".تکایبست سجاد به نام "بن بست س و بن یبست سجود بن
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  کوچـه شـهروند، سـمت  ات،یـسمت چـپ، جنـب دخان ،یافتخار  دیواقع در بلوار شه یبست ها کوچه ها و بن ینامگذار

  " به صورت زوج و فرد.الری، به نام"گ٤ وریشهر  ور،یراست، کوچه شهر 

  دیخواهران به نام "کوچـه شـه هیسمت چپ، جنب حوزه علم سازان،یساغر  ،یمطهر  دیشه ابانیکوچه واقع در خ ینامگذار 

  ".این رتیس لیاسماع دیمدافع حرم س

، ٣٠١٠٣٠٣٠٠٣، ٣٠١٠٣٠٣٠٠٢؛ یعمرانـ یهـا فیـرشت در خصوص اصالح بودجـه رد یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ

زباله" در  یرفت و روب و جمع آور  نهیتحت عنوان؛ هز  ٣٠٥٠٢٠٢٠١١ فیرد جادیو  ا ٣٠٨٠١٠١١٠٠١و  ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٤، ٣٠١٠٤٠٤٠٠١

رفـت و روب . و  یبودجه مربوط به قراردادها یسر به منظور ک اردیلیم ١٤٠رشت با اعتبار  یشهردار  ١٣٩٨سال  یبودجه عمران

سـازمان فـاوا"  یتحت عنوان"ارائـه خـدمات عمرانـ ٣٠١٠٤٠٤٠٠١ فیاز رد الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٠مقرر شد؛ کسر مبلغ  نیهمچن

بـه  کیـالکترون تو ارائـه خـدما یمحـور  هیـناح ،یدر خصوص برنامه خودکارسـاز  یشهردار  یبرنامه ها یموجب عدم اجرا

  نگردد. یو خدمات شهردار  فیوظا ریو سا یان در حوزه شهرساز شهروند

  سطح شهر رشت. یها¬وسکیاز ک یو انتقال تعداد ییرشت درخصوص جابجا یشهردار  یشنهادیپ حهیال یبررس ـ

در اتصـال  یبلوار کوچک ریمس ییجهت بازگشا یفراخوان عموم یرشت درخصوص برگزار  یشهردار  یشنهادیپ حهیال یبررس ـ

  معلم . ٢بلوار اصفهان به فاز 

و هشتصـد هـزار  ونیلی(شانزده م الیر ٠٠٠/٠٠٠/١٦٨رشت در خصوص پرداخت مبلغ  یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ

  رشت. یبهشت دیقرآن شه میبه موسسه تعل یتومان) کمک مال

 ١١ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره  یارزش معامالت نامه¬نرشت در خصوص "آ یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ

  )".های ماده صد قانون شهردار 

تومـان) بابـت  ونیـلیو پنج م ستی( بالیر  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠مبلغ  نهیرشت در خصوص هز  یشهردار  یشنهادیپ حهیال یبررس ـ

  . النیدر استان گ یو آزمون سواد قرآن یر یپروژه آمارگ

شهر  یاسالم یجلسه شورا نیمصوبه چهل و ششم دیبر تمد یمبن النیموافقت با درخواست شرکت آب و فاضالب استان گ ـ

  ر،یسال، به شرح ز  کیبه مدت  ٤/٤/١٣٩٧رشت مورخ 

  بازه مصرف ماهانه هرواحد
  (ليتر در ماه)

مصوبه شوراي اقتصاد به  ٧سهم ماده 
  ازاي هر ليتر (ريال)

  مالحظات

    ٠  ٥تا  ٠

    ١  ١٠تا٥

    ١  ١٥تا١٠

    ١  ٢٠تا١٥

    ١  ٢٥تا٢٠

    ١  ٣٠تا٢٥

    ٢  ٣٥تا٣٠

    ٢  ٤٠تا٣٥

    ٢  ٥٠تا٤٠

    ٢  ٥٠باالتر از 

  



  
  
  
  
  
  

 
٣٢ 

 

موضـوع مصـوبه  ٧) ریال به ازای هر لیتر آب مصرفی به عنوان سـهم مـاده ١از کلیه مشترکین آب در بخش غیرخانگی مبلغ(

  در قبوض، دریافت گردد.شورای اقتصاد در قالب (آب بهاء) از طریق درج 

  

  بازه مصرف ماهانه هرواحد
  (ليتر در ماه)

  )٣سهم تبصره (
ماده واحده آب به ازاي هر ليتر 

  (ريال)

  )٣سهم تبصره (
ماده واحده فاضالب به ازاي هر ليتر 

  (ريال)

  ٠  ٠  ٥تا  ٠

  ٠  ١  ١٠تا٥

  ٠  ١  ١٥تا١٠

  ٧/٠  ١  ٢٠تا١٥

  ٧/٠  ١  ٢٥تا٢٠

  ٧/٠  ١  ٣٠تا٢٥

  ٤/١  ٢  ٣٥تا٣٠

  ٤/١  ٢  ٤٠تا٣٥

  ٤/١  ٢  ٥٠تا٤٠

  ٤/١  ٢  ٥٠باالتر از 

  
  ٣١/٦/١٣٩٨ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت .... منتهی به تاریخ  ٣گزارش ایجاد درآمد ووصول منابع مالی تبصره 

  مالحظات  مبلغ وصول شده(ريال)  درآمد ايجادي(ريال)  شرح  رديف

    ٠٠٠/٣٩٨/٦٧٧/٤٧  ١٢٩/٨٢١/٨٣٥/٦٠  ) آب بهاء و فاضالب بهاء٣تبصره (  ١
  ٠٠٠/٧٧٤/٥١٩/٣٣  ٦٠٦/٧٩٢/٩٣٠/٤٢  ) مصوبه شوراي اقتصاد٧ماده (  ٢  به شرح ذيل

  ٠٠٠/١٧٢/١٩٧/٨٢  ٧٣٥/٦١٣/٧٦٦/١٠٣  جمع كل

  
  اقدامات صورت گرفته با توجه به مجوزهای صادره در جهت اجرای پروژه های مصوب   (ارقام به میلیون ریال)

اعتبار   شرح پروژه  رديف
  تخصيصي

تأمين اعتبار   تاريخ صدور  شماره مجوز
  شده

تكميل عمليات اجرايي تصفيه خانه فاضالب   ١
  جنوبي رشت(مدل دوم)

  ٥٠٠/٢٢  ١٨/١٠/٩٧  /ش٢٤٧٥/٩٧  ٠٠٠/٢٥



  
  
  
  
  
  

 
٣٣ 

 

اجراي شبكه جمع آوري فاضالب خيابان شهيد   ٢
  انصاري معلولين رشت

  ٠٠٠/٢٦  ٧/١١/٩٧  /ش٢٦٨٨/٩٧  ٠٠٠/٢٤

فاضالب هاي ورودي به رودخانه جمع آوري   ٣
شهر تا گوهر رود در مسير جاده الكان(از الكان
  شهرك مصطفي خميني رشت)

  ٥٥٤/٤  ٦/٨/٩٧  /ش١٨١٣/٩٧  ٨٤٤/٨٧

  ٠٥٤/٥٣  -   -   ٨٤٤/١٣٦  جمع  

  
بابت دفع فاضـالب بـه  الی)ر ٧/٠و مبلغ ( یآب مصرف تریهر ل یبه ازا الی)ر ١مبلغ ( یرخانگیآب در بخش غ نیمشترک هیاز کل

  گردد. افتیدرج در قبوض، در  قی) ماده واحده از طر ٣عنوان سهم تبصره(

متر مکعب به ٣٠ یباال یو برا الیر ١ تریهر ل یمتر مکعب به ازا٣٠تا  ٥طبقه مصرف  یبرا ٧آب و ماده  ٣نرخ تبصره  :حیتوض

  باشد. یم الیر ٢ تریهر ل یازا

هر  یمتر مکعب به ازا ٣٠ یباال یو برا الیر  ٧/٠ تریهر ل یمتر مکعب به ازا ٣٠تا ١٥ طبقه مصرف یفاضالب برا ٣تبصره  نرخ

  باشد. یم الیر  ٤/١ تریل

  گردد. نهیزرجوب و گوهر رود و هز  یرودخانه ها یو سامانده ایاح یمصوبه در راستا نیا یاز محل اجرا یدرآمد وصول -١

مبـالغ  هیـو به شورا اعالم گـردد. کل لیمصوبه توسط شرکت آبفا تشک نیمبالغ حاصله از ا زیجهت وار  یـ حساب جداگانه ا٢

کرد و  نهیهز  ستیگردد  و ل نهیمصوبه هز  کیشورا وفق بند  دمورد تا یحساب مشخص، صرفًا در پروژه ها نیبه ا یز یوار 

  شود.  البار به شورا ارس کیصورتحساب ها هر سه ماه 

شـهر رشـت  یاسالم یشده از طرف شورا نتع یتحت نظارت حسابرس قانون ستیبا یمصوبه م نیا یمال ندیفرآ هیـ کل٣

  به شورا گزارش شود. یبه صورت فصل یحسابرس جیقرار گرفته و نتا

بابت دفع فاضـالب  الی) ر ٧/٠و مبلغ ( یآب مصرف تریهر ل یبه ازا الی) ر ١مبلغ( یرخانگیآب در بخش غ نیمشترک هیـ از کل٤

 یموضوع مصوبه شورا ٧به عنوان سهم ماده  یآب مصرف تریهر ل یبه ازا الی) ر ١) ماده واحده و مبلغ(٣به عنوان سهم تبصره(

  گردد. افتیدر قبوض، در  جدر  قیاقتصاد در قالب (آب بهاء) از طر 

شـهدا،  ادمـانیگلزار شـهدا،  ه،یعلم یزه هادارالقرآن ها و حو ،یها، مؤسسات قرآن هینیمساجد، حس یاصل یفضاها هیـ کل٥

محالت و سـاختمان  جیمقاومت بس یها گاهیپا نیمصرح در قانون، همچن ینید یها تیاقل یمذهب یامامزاده ها و مکانها

وابسته  یتجار  یشامل مکانها تیمعاف نیباشند. ا یمصوبه معاف م نیاز شمول موضوع ا یردولتیغ یمراکز عموم یادار  یها

  باشد. یبه آنها نم

 کباریمصوب را هر سه ماه  یپروژه ها یاجرا یها نهیمنابع و هز  نیموظف است گزارش تأم النیـ  شرکت آب و فاضالب گ٦

و به  ٤وفق بند  یحسابرس قانون دارائه شده مورد تأ یکه گزارش مال کهی. در صورتدیشهر رشت ارائه نما یاسالم یبه شورا

  مصوبه از طرف شورا قابل لغو خواهد بود. نینرسد، ا شتشهر ر یاسالم یصحن شورا دتبع آن به تأ

رشـت" (در  یمطالبات شهردار  طیتقس ینامه اجرائ نآ هیرشت درخصوص "اصالح یشهردار  یشنهادیپ حهیـ موافقت با ال 

  ماده) . ١٧(در  طیتبصره) و قرارداد تقس ١٧ماده و  ١٥
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   :  ١٣٩٨ آبانصورتجلسات شورا در              
  

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

   ١١١ ١/٨/٩٨ ١٧:٣٠:ساعتچهارشنبه   عادي
(عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان  ، یکصد و یازدهمین جلسه٢٩/٧/٩٨مورخ  ١٤٨٨براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیشهر رشت به ریاست اسالمی  شورای  جناب آقای اسماعیل حاجی پور ر

  بخش قرآن مجید برگزار گردید.

  دستور جلسه:

  ـ اعالم وصول طرح ها و لوایح.

  ـ بررسی طرح ها و لوایح

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

سالم خواستند تا با توجه به عدم حضور چهار تن از  در ابتدا جناب آقای اسماعیل حاجی پور رئیس محترم شورا، ضمن عرض

اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن جلسه، به صورت غیـر رسـمی گزارشـی در خصـوص نشسـت بـا نماینـدگان قرارگـاه 

دگان شب به ما اطـالع دادنـد کـه نماینـشده، یکشنبه های فراوان انجاماالنبیاء ارائه نمایند و عنوان داشتند: با پیگیریخاتم

ای سه ساعته حاضر شدند و در این االنبیاء قرار است به شهر رشت بیایند؛ که سه نماینده قرارگاه مذکور در جلسهقرارگاه خاتم

، تقـاطع ٥-های شهر رشت، احداث کمربندی حاشـیه کانـال ژهایی چون ساماندهی رودخانهنشست موضوعات مالی و پروژه

متـری، بازگشـایی و  ٩٠غیرهمسطح میدان نیروی دریایی، بازگشـایی مسـیر رینـگ  غیرهمسطح میدان ولیعصر (ع)، تقاطع

های امام خمینی (ره) به سعدی و دکتر شریعتی به احداث مسیر انتهای بلوار معلم به میدان نبوت، تراموا، تونل زیرگذر خیابان

  رودباری مطرح شد. - حمیدیان –میدان، بازگشایی مسیر تختی به معلم و تقاطع غیرهمسطح باهنر سبزه

ها، پل روگذر ولیعصـر های دارای اهمیت برای ما پروژه هایی چون ساماندهی رودخانهرئیس محترم شورا با بیان اینکه پروژه

االنبیـاء ای از طریق قرارگاه خاتمبود، گفتند: پیشنهادهای ویژه ٥-(عج)، پل روگذر نیروی دریایی، زیرگذر شهرداری و کمربندی ژ

  وص تاالب عینک وجود داشت و از این پروژه استقبال کردند.در خص

اند و بـا آقای حاجی پور همچنین افزودند: در پایان جلسه نیز توافق کلی صورت پذیرفت و یکی از افراد در رشت مستقر شده

تواند برای شهر عه میبایست برای شهر رشت کار انجام شود و نظر بنده بر این است که این مجمودستور فرمانده قرارگاه می

  رشت کار انجام دهند.

تن از اعضای محترم شورا و به حد نصاب نرسیدن تعـداد اعضـای محتـرم شـورا و  ٤در ادامه نیز جلسه به علت عدم حضور 

  با ذکر صلوات پایان یافت.١٨:٣٠رسمیت نداشتن آن رأس ساعت 

  

  

  

  ، محمدحسن علیپور ، د کـری ، فاطمه شیرزااسماعیل حاجی پور ، احمد رمضانپور ، بهراد ذا حاضرین : 

   سیدامیرحسین علوی ، رضا رسولی               

  محمدحسن عاقل منش فرهام زاهـد ، حامد عبدالهی ،  حجت جـذب ، غایبین :   
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

  شيرزادخانم فاطمه  ١١٢ ٨/٨/٩٨ ١٧:٤٥:ساعتشنبه  چهار فوق العاده

فرمانـداری محتـرم  ٣٠/٧/١٣٩٨مورخ  ٥٤٤٦/١/٩٨/٨٠٢٩مستند به نامه شماره  ٦/٨/٩٨مورخ  ١٥١٩براساس دعوتنامه شماره 

اسالمی شـهر  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای شهرستان رشت، یکصد و دوازهمین جلسه

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی بخش قـرآن مجیـد  رشت به ریاست جناب آقای اسماعیل حاجی پور ر

  برگزار گردید.

  :دستور جلسه  

مصـوبات  ٧و  ٦در خصـوص بنـدهای  ٢١/٧/١٣٩٨مـورخ  ٥٢١٤/١/٩٨/٨٠٢٩ـ بررسی نامه فرمانداری شهرسـتان رشـت بـه شـماره 

  .٣/٧/٩٨یکصدونهمین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ صورتجلسه 

مصـوبات  ٨و  ٢، ١در خصـوص بنـدهای  ٣٠/٧/١٣٩٨مـورخ  ٥٤٤٦/١/٩٨/٨٠٢٩ـ بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شـماره 

  .١٠/٧/٩٨صورتجلسه یکصدودهمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  

  شورا: يپيش از دستور منشنطق 
بخشی از وصیت نامه یکی از  قرائت با اسالمی شهر رشت محترم شورای منشی فاطمه شیرزاد،در ابتدای جلسه، سرکار خانم 

   .دستور کار جلسه امروز را بیان نمودند شهدای گرانقدر،

  شورا: پيش از دستور رئيسنطق 
 ١٣ سـالروز دنیداشـت فرارسـ یشهر رشت ضمن گرام یاسالم یشورامحترم  سیرئ ،پور یحاج لیاسماعسپس جناب آقای 

و  یچند ساعته از کارخانه کودآل یدیبازد ی: طندو گفت ندسراوان اشاره کرد لیلندف تیو سا یکارخانه کودآل تیآبان، به وضع

  ها در حال انجام است.پروژه نیدر روند انجام ا یآن بودم که اقدامات خوب اهدزباله سراوان ش گاهیجا

گـرفتن  رادیـاصالح داده شده اما فقط ا یبرا یکه وجود داشت تذکرات یدر خصوص موضوعات دیبازد نیدر ا افزودند؛ ایشان

  کرد. انیب زیدر حال انجام است را ن یشهردار  رانیکه توسط مد یخوب یکارها دیبا ها،یکار کم انیو همانند ب ستیخوب ن

مشـکل کمـک  نیرفع ا یبرا ستیبایم یزرگ شهر رشت است و همگ: سراوان از مشکالت بآقای حاجی پور همچنین گفتند

خواهد  یسامانده انیهمگ یزباله سراوان با تالش و همدل رنگاهیس یهارابهی. شمیگرفتن نباش رادیو همواره به دنبال ا میکن

    گردد.یم ساله برطرف نیمشکالت چند نیااست که  یتالش و همدل همینشد و قطعًا با 

بـا  زیاکنون نبنده هم اظهار داشتند:شهردار مطلع بوده است،  یخانه برا هیدر مورد ته نکهیا انیبا ب سپس شورا رئیس محترم

  .ستمیرهن خانه موافق ن یمبلغ فوق برا

تـا بـه  ندکرد یدوار یشهر رشت ابراز ام یشورا دیجد یروابط عموم یبرا تیموفق یبا آرزو نیپور همچن یحاجدر پایان آقای 

  .میحوزه باش نیشاهد خدمات خوب در ا ،یو جناح یاسیس یهااز نگاه ردو
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   :پيش از دستور ناطق اولنطق 
سه  ژهیو طیبا اشاره به شرا ،یهفته وحدت و روز اخالق و مهرورز  امیا کیبا تبر  یعلو نیرحسیامپس از آن جناب آقای سید 

 یشخص دکتر نوبخت در سطح کشور برا تیکه با هدا ی: اتفاقنددر حوزه پسماند، گفت النیاستان گ ژهیو به و یاستان شمال

آن بـه اسـتان  %٨٠از  شیبـ یعنی یکه بخش عمده ا یاردیلیم ١٠٠ یدر حال رقم خوردن است، بودجه ا یشمال یاستان ها

در چند سال گذشته در حوزه زباله سـوز و پسـماند بـا آن  یاز مشکالت اساس یکباید گفت که ی است. افتهیاختصاص  النیگ

رشت بـود  یدرون شهردار  رانیمد یموضوع به عزم و اراده برخ گرید یاعتبار الزم بود. در بخش صیبحث تخص میمواجه بود

  کنند. ینم قبولرا از ما  یبهانه ا گریعزم و اراده شکل گرفته و مردم د نیاما امروز ا

نژاد  یدکتر جمالآقای نژاد شهردار سابق رشت و  ینیقزو یمسعود نصرتآقای با تشکر از سپس ر رشت شه یشورا محترم عضو

  بوده است. تیاهم یما دارا یبرا زانیدر وزارت کشور به چه م زانیعز  نیدانم که حضور ا ی: مندگفت

در بحث توسعه کارخانه کمپوست و بودجـه  شانیا یتیر یمد یکار  میکه شهردار و ت ی: با توجه به تعهداتندافزود یعلوآقای 

 TTSبودجـه بـه شـرکت  نیاست که ا نیها اتفاق افتاد، درخواست بنده ا یکه توسط سازمان شهردار  یاردیلیم ١٥جداگانه 

 یو بروزرسـان زیـتجه یکـه بـرا اردیـلیم ٥ نیشرکت پرداخت شود و همچنـ نیپول ا یمابق سریعترتا هرچه  ابدیاختصاص 

و  افتهی صیروز است که تخص ٤٠از  شیاعتبارات ب نیا رای. ز ردکارخانه کمپوست انجام شود تا گزارش عملکرد به مردم ارائه ک

  باالتر برود. دیسرعت کار با

 نی: در اندو گفت ندشهر رشت اشاره کرد یعضو شورا ازدهی نیماب یخصوص یاجلسه یشهر رشت به برگزار  یشورامحترم  عضو

 یهایاز باز  یبرخ نیبه عامل میمباحث پرداختند و انتظار دار  انیبه ب تیمیصم تینها رشت در یشورا یاعضا یمجلسه تما

 یر یاز بروز تنش در شورا جلوگ ناکرده یالزم داده شود تا خدا ذکراتهستند ت طنتیشورا به دنبال ش اینکودکانه که خارج از 

که ما بـه هـر حـال از کنارمسـائل رد  دادیعناصر رخ م یکودکانه توسط برخ یها یاتفاقات و باز  نیچهارم ادر شورای  شود.

کـه از  نمیبیم زیشد. اکنون ن ادیبه بعد ز  یمقطع کیمسائل وجود نداشت اما از  نیا ییجا کیپنجم تا  ی. در شورامیشدیم

  شدن هستند. تیدادر حال ه اناتیجر  یبرخ رونیب

 دیـ: نبانـدداده اسـت، افزود ینیبـازآفر  یهاپروژه رامونیپ یرشت تعهدات یشهردار  نکهیا انیبا بدر پایان سخنانشان  ایشان

 نـهیهز  گـرید یدرجاها ناکردهی است خدا افتهیپروژه به محالت کم برخوردار رشت اختصاص نیا انیکه در جر  یر یق هیسهم

  شود.

  :پيش از دستور ناطق دومنطق 
با تسلیت درگذشت همسر مهندس کامران راد، مدیر محترم شهر رشت  یشورامحترم  سینائب رئ ،فرهام زاهددر ادامه آقای 

  منطقه دو شهرداری رشت درگذشت مهندس اوسیان از همکاران شهرداری را نیز تسلیت گفتند.

د بخشی از صبحت های آقای امیرحسین علوی در خصوص شفافیت و پیش قدم شدن شهرداری و شورا گفتند:  ایشان با تأ

ز تصمیمات و مصوبات نداشته و جزو حامیان طرح شفافیت بوده ام. همانطور که آقای مهندس علوی فرمودنـد هیچ ترسی ا

ما در بحث عزل و نصب دخالتی نمی کنیم و توضیحاتی را هم دادند که البته می تواند نقطه مقابلی نیز داشته باشد. اما بنده 

کنـد. انگـار قـرار ی از حضور شهردار شروع به تخریب شهردار مید یک جریانی هستم که پس از گذشت مدت٠این روزها شاه
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آید ما سعی می کنیم کـه بـه یـک مـدلی آن را بـه چـالش نیست که این شهر رنگ آرامش به خود ببیند. هر مدیری که می

  بکشیم.

حوزه استفاده از مدیران  نائب ریس محترم شورا ادامه دادند: اقداماتش یا بسیار کند در نظر گرفته می شود و یا نمایشی! در

اگر از دوستان ما استفاده کند او را فردی توانمند می بینیم در غیر این صورت او را ضد ارزش، مـی نـامیم کـه بـا اسـتفاده از 

  مدیران ناکارآمد و مدیرانی که مشکالت دارند متهم می کنیم.

شت توسط آقای علوی اشاره کردند و اذعان داشتند: این آقای زاهد سپس با اشاره به استفاده از جمله نوجوان برای شهردار ر

شهردار کسی است که ما آن را انتخاب کرده ایم. اشاره کردن به "مسخره بازی" یا دیگر موضوعات چیزی جز تضـعیف کـردن 

  خودمان و شهردار منتخب نیست. چیزی جز وارد شدن به سیکل درگیری جدید نخواهد 

شهر شورای شهر نداشت. قطعًا بهتر اداره می شد. گاهی موضوعاتی که در صحن شورا مطرح بود. شاید بشود گفت کاش این 

  می شود قرار است آرامش را از این شهر بگیرد.

ایشان افزودند: اکثر اعضای هیأت رئیسه در جریان خانه شهردار بودند. خانه ای که برای شهردار است نامه آتش نشانی دارد 

راضی به ادامه همکاری نبود که اگر هم  ١٧٦توان از آن استفاده کرد. مالک در خصوص خانه خیابان که باید درست بشود تا ب

میلیون تمام اجاره باز هم پرداخت می شد. خانه ای که رهن شده است با نظر کارشناس رسـمی  ٦می آمد باید مبلغ ماهانه 

شود هم صحبت کرد. ولی آیا ما به عنوان بحث نظارتی  بوده است. حال می توان درمورد اینکه می شد خانه ارزان تری رهن

این کار را انجام می دهیم؟ فضایی که امروز در صحن شورا حاکم است و تیترهایی که از دل جلسات بیرون می آید جز آسیب 

  به شهر رشت نیست هرچند دوستان و رسانه ها حق دارند کار خود را انجام بدهند و نظرشان را بگویند.

ئب رئیس محترم شورای شهر رشت تصریح کردند: در زمان تخریب آقای نصرتی ما سکوت کردیم و کـار بـه جـایی سپس نا

رسید که فرد قابلی مثل آقای نصرتی را از دست دادیم همه ی ما نیز در آن زمان مدعی بودیم که آقای نصرتی به ما خیانـت 

فته است. تنها دلیلی که آقای نصرتی رفت همین اتاق بود. امـروز کرده است و شهر را تنها گذاشته و سراغ پیشنهادی دیگر ر

هم همان جریان در حال اتفاق افتادن است. آن هم به شکلی دیگر تا زمانی که آقای حاج محمدی هم از این شهر برود! آقای 

عملکردی نـداریم. هـیچ ماه دور خودمان چرخیدیم و هیچ کاری نکردیم. و نتیجه آین شد که امروز  ١٠نصرتی وقتی که رفت 

کاری در شورای شهر نکردیم. کارهای شخصی انجام داده ایم. کمک مالی و شخصی وجود داشته است امـا کـار مهـم انجـام 

  نشده است. 

 ییربنـایز ی کارها نکهیا انیبا بشورا  رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری ی،احمد رمضانپور نرگسپس از آن آقای 

در  دیـو با میانجام دهـ یادیز  یکارها میتوانیم ماندهی: در فرصت دو سال باقندشده، گفتانجام ینصرت یقادر زمان آ یخوب

  .میرشت را برطرف کن یهارودخانه یسراوان و آلودگ یهاهمچون زباله یمشکالت ماندهیباق فرصت

 یادرجلسـه دیـ: بانـدرا ندارنـد، ادامـه داد دهیـنظـر و عق کیـخانواده همه افراد  کیقطعًا در  نکهیا انیبا ب آقای رمضانپور

شهر رشت اکنون دچار بیماری شـده کـه  کرد. یپرداخت و آن را واکاو قیصورت دقبه یبه مشکالت شهر و شهردار  یخصوص

  رفع این بیماری نیازمند همدلی و همراهی همه ی اعضای شوراست.
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صورت گرفته پس از حادثه  یهایاز همدل یشهر رشت با قدردان یشورامحترم عضو  ،محمد حسن عاقل منشدر ادامه آقای 

 نیـفرزندم ممنونم و قطعًا ا یبرا رشانیخ یخاطر دعاهاه : از همه دوستان و مردم شهر رشت بندفرزندش، گفت یرخ داده برا

  شده است. هایسبب کاهش ناراحت هایهمدل

 نیـا مارمـانیکـه چـرا در شـهر ب دیـآ یم شیسوال پ نیا یدلهم نیا دنیبا د نکهیا انیشهر رشت با ب یشورامحترم  عضو

اما آنچه که مردم  م؛یمنعکس کن رونیها را به بتنش دیمتحد و منسجم خواسته و نبا ییوجود ندارد؟! مردم از ما شورا یهمدل

 وضـع بهتـر اسـت! میاگر شـورا نداشـته باشـ ندیگو یشود که مردم م یم نیا یو خروج ستیجز اختالف ن یز یچ نندیبیم

مان را به مـردم رشـت  نیبه رفع مشکالت پرداخته و د دینمانده و با یپنجم باق یعمر شورا انیتا پا یفرصت چندانبنابراین 

  .میاور یمردم را به دست ب تیرضا یبا همدل کنیم تاادا 

  ***اعالم وصول  ***  

در دبیرخانـه   ٢٠/٧/٩٨مـورخ ١٤١٩ثبت شده بـه شـماره  ١٥/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٣٩٩١ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ١

شورا در خصوص "جابه جایی دکه های مطبوعاتی به علت قرار گرفتن در مکان نامناسب؛ برق فشار قوی ـ پیاده راه بـا عـرض کـم 

  شکایت اهالی محل" اعالم وصول شد.

در دبیرخانـه  ١٤/٧/٩٨مـورخ ١٣٩٦ثبت شده بـه شـماره  ١١/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٣٧٧٦الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ -٢

شورا در خصوص "کمک مالی به موسسه تعلیم قرآنی شهید بهشتی رشت" با قید یک فوریت در جلسه مطـرح و پـس از بحـث و 

  جاع گردد.تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با  یک فوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ار

در دبیرخانـه  ٢٤/٧/٩٨مـورخ ١٤٦٦ثبت شده به شماره  ٢٣/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٤٣٨٩ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ٣

شورا در خصوص "پرداخت غرامت به وراث یوسفی پور" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پـس از بحـث و تبـادل نظـر و اخـذ 

  اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد.رأی، ضمن مخالفت با یک فوریت آن به 

در دبیرخانـه  ١٤/٧/٩٨مـورخ  ١٣٩٥ثبت شده بـه شـماره  ١١/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٨٨٠-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٤

از بحث و تبادل نظـر و شورا، در خصوص "انحالل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت" با قید دوفوریت در جلسه مطرح و پس 

  أخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد.

در دبیرخانـه  ١٤/٧/٩٨مـورخ ١٣٩٧ثبت شده به شـماره  ١١/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٣٥٣٢ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ٥

شهرداری رشت" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و اخـذ  ١٣٩٦سال  شورا در خصوص "تفریغ بودجه

  رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد.

در دبیرخانـه  ٢٣/٧/٩٨مـورخ ١٤٥٠به شماره  ثبت شده ٢٢/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٤٣٠٥ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ٦

شورا در خصوص "اصالح ردیف بودجه جهت جبران کسری بودجه مربوط به قراردادهای رفت و روب" با قید دو فوریـت در جلسـه 

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ بـه صـورت یـک فوریـت بـه 

  یسیون ذیربط ارجاع گردد.کم



  
  
  
  
  
  

 
٣٩ 

 

  ***مصوبات  ***  

  دستور اول:

مـورخ  ١٤٢٥ثبـت شـده بـه شـماره  ٢١/٧/١٣٩٨مـورخ  ٥٢١٤/١/٩٨/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شـماره  یـ نامه فرماندار ١

 ی) شـورایجلسـه (عـاد نیکصـدونهمیمصـوبات صورتجلسـه  ٧و  ٦ یو اعالم نظر درخصوص بندها یبررس رامونیپ ٢١/٧/٩٨

  به شرح؛ ٣/٧/٩٨شهر رشت مورخ  یاسالم

معوض ملک نامبرده و ارزش آن و تبعًا مانـده  زادهیعل الیحقوق مالکانه خانم ل نیمصوبات در خصوص تأم ٦در بند  نکهینظر به ا .١

  است. یکماکان به قوت خود باق راداتیارزش معوض معلوم نشده است ابهامات و ا

 صیجلسه و ذکر دستور آن اسـت. "تشـخ لیضرورت تشک صیجلسه فوق العاده فرع بر احراز و تشخ لیاعالم روز و ساعت تشک .٢

 یشـوراها یو امـور مـال یانتخابـات داخلـ الت،یتشک یینامه اجرا نآ ٢٣و ماده  ٦ماده  ٣، بند ٩شورا" مذکور در تبصره ماده 

کشور و انتخاب شـهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیاوظ الت،یقانون تشک ٨٠) ماده ١بند ( ٤شهر، بند (د) تبصره  یاسالم

و در قالـب  یشـورا متجلـ یبا طرح موضوع در جلسـه رسـم زیو عمران مساجد کشور ن یبهساز  ،ینامه سامانده نآ ٤و ماده 

 یو امور مـال یانتخابات داخل الت،یتشک یینامه اجرا نآ ٦ماده  ٢. الزم به ذکر است بند رسد یبه منصه ظهور م میاتخاذ تصم

مصـوب  -شـهر یاسـالم یشـوراها ینامـه داخلـ نـآ ٦مـاده  ١١به موجب بنـد  -١١/١/١٣٧٨مصوب  –شهرها  یاسالم یشوراها

 سـتیفوق العاده) شورا ن ای یزمان و نوع جلسه (عاد نشهر مرجع تع یاسالم یشوراها سیشده و رئ ینسخ ضمن -٣/٢/١٣٨٤

مصـوبات  ٧) بنـد ١( فیرد نیجلسه بعد را اعالم کند. بنابرا لیز ختم هر جلسه موعد (روز و ساعت) تشکموظف است قبل ا هبلک

شورا اعـالم کـرده  سی) و تبعًا دعوت نامه رئیتن از اعضا (خارج از جلسه رسم ١٠) را درخواست ٩/٦/١٣٩٨( ریجلسه اخ یکه مبنا

 خیجلسـه فـوق العـاده شـورا در تـار  یبـر برگـزار  یآخر شـورا مبنـ میتصم نیمچنگردد. ه یشورا" محسوب نم صیاست "تشخ

  مقررات است. ریضرورت و دستور جلسه مغا لیعلت و دل انیب اً یاوًال بدون ذکر ساعت و ثان ١٠/٧/١٣٩٨

تر را تها ،ی. قانون مدنگریمعامله به همد نیدر اصطالح فقه و حقوق تهاتر عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرف .٣

 یگـر یطلبکـار و د یکـی نیاز طـرف کیـاز اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که موجب آن دو تعهد متقابل که هر  یکی

 لیمصوبات دائر بر تشـک ٧بند ٥فیرد ریقسمت اخ نی). بنابرایقانون مدن ٢٩٦و  ٢٩٥، ٢٩٤(مواد  شوند یبدهکار است، ساقط م

دفتـر ٢٥/٢/١٣٩٦مورخ ٢٦٣/٤٢/٨٠/٩٦در نامه شماره لیآن به تفص یقانون رتینداشته و مغا تیموضوع یتهاتر در شهردار  تهیکم

  شده است. انیب یاستاندار  یو شوراها یامور شهر 

انجام اقدامات مورد  یشهر برا یاسالم یشوراها یو امور مال یانتخابات داخل الت،یتشک یینامه اجرا نآ ٦ماده  ٧براساس بند  .٤

کشـور و انتخـاب شـهرداران  یاسـالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک ٨٠ماده ٨بند  یحسن اجراو نظارت بر  ازین

نظـارت بـر  نیو همچن یمنقول شهردار  ریو اموال منقول و غ یجنس ،ینقد یها ییو دارا هیرما(نظارت بر حسن اداره و حفظ س

 طی. لکـن براسـاس شـرادهـد¬یخود انجـام مـ دفرد مورد تأ نتع قیشهر از طر  یاسالم یآنها) شورا نهیحساب درآمد و هز 

از کـار،  یو نقـص ناشـ بیـبه منظور احزار حسن انجام کـار و عـدم وجـود ع یموقت و قطع لیتحو یها أتیه مان،یپ یعموم

منظور شورا از انتخـاب  ایآ نکهیشده، ضرورت دارد در خصوص ا ادی. با توجه به تفاوت دو نوع نظارت شوند یم لیتشک مانکاریپ

مـذکور،  ٨٠مـاده  ٣موضـوع بنـد  یمصـوب شـهر  یطرح ها ینظارت بر حسن اجرا ایاست و  ینظارت مال یحامد عبداله یآقا

  .ندیالزم معمول نما یاز شفاف س

 دیـشده و بـه موجـب قـانون تمد یاجرا م یشیبه صورت آزما -١٣٨٦مصوب سال  -بحران کشور تیر یسازمان مد لیقانون تشک .٥

 انیـقـانون تـا پا یشیآزما یمدت اجرا -١٣٩٣مصوب سال  –بحران کشور  تیر یسازمان مد لیقانون تشک یشیآزما یمدت اجرا

 یشـده و طـ بیتصـو ١٩/١٢/١٣٩٣ها در  یبحران در شهردار  تیر یمد ادست لیشده است و دستورالعمل تشک دیتمد ١٣٩٣سال 
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 یهمـاهنگ یشـورا یبحران کشور به استانداران و رؤسـا تیر یمد یعال یشورا سیتوسط قائم مقام رئ ١٧١٨٩/٢/١٣٩٤-١٥شماره 

بحـران کشـور  تیر یمد نهیدرزم یقانون چیه٧/٥/١٣٩٨ تیلغا ١٣٩٤سال یبحران سراسر کشور ابالغ شده است. از ابتدا تیر یمد

بحـران کشـور  ¬تیر یسازمان مد ماتیـ تصم٧/٥/١٣٩٨بحران کشور ـ مصوب  تیر یقانون مد ٢٦ماده کنیوجود نداشته است. ل

را صـرفًا در  -٣١/٢/١٣٨٧مصـوب  –بحـران کشـور  تیر یسازمان مـد لیبر احکام قانون تشک یمبتن ربط یذ یدستگاه ها ریو سا

شده نافذ نبوده  ادیکرده است. لذا در حال حاضر دستورالعمل  ذیتنف دیاالجراء شدن قانون جد زمتا زمان ال ١٣٩٤ یطول سال ها

اسـت، در جلسـه مطـرح و  بیالتصو ریقانون اخ ریرشت مغا یبه عنوان عضو ستاد بحران شهردار  رزادیه شو انتخاب خانم فاطم

  گردد؛ ماعال دیبه اتفاق آرا مقرر گرد ،یپس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ

  شورا؛ ٣/٧/٩٨مورخ  ١٠٩صورتجلسه  ٦بند درخصوص

اسـت  یشهردار  ی¬تصرف شده است. بهاء ملک که بر ذمه یبوده و طرح اجرا و ملک توسط شهردار  ابانیخ ریملک مزبور کال در مس ـ

  ) برآورد شده  الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠/٦سه نفره به مبلغ( یکارشناس ئتیه هیبر اساس نظر 

ملک معوض پرداخـت  یواگذار  قیبه مالک از طر  یشهردار  یاز بده یو مالک) مقرر است بخش ی(شهردار  نی. حسب توافق طرفاست

  گردد. نیاز محل ارائه خدمات تأم یو بخش

  شورا : ٣/٧/٩٨مورخ  ١٠٩صورتجلسه  ٧بند ٥ فیرد ریخصوص قسمت اخ در

مصـوب  یو شـهردار  انیمود یدستورالعمل نحوه پرداخت بده -٤-٥موضوع بند  یمود یبده لیتبد تهیمعترض عنه، کم تهیاسم کم -

 یقطعـ یمراحل قانون یپس از ط زیباشد. که مصوبه مزبور ن یم ١٦/١٢/٩٤شهر رشت مورخ  یاسالم یو دوم شورا یو س کصدیجلسه 

  و الزم االجرا شده است.

  شورا؛ ٣/٧/٩٨مورخ  ١٠٩صورتجلسه  ٧بند  ٦ فیخصوص رد در

مستند به  وموقت،¬یقطع لیتحو ونیسیشهر رشت در کم یاسالم یو عضو ناظر شورا ندهیبه عنوان نما یحامد عبداله یانتخاب آقا -

  ...، صورت گرفته است.یاسالم یشوراها اراتیو اخت فیوظا التیقانون تشک ٨٠ماده ٨بند

  شورا؛ ٣/٧/٩٨مورخ  ١٠٩صورتجلسه  ٧بند  ٧ فیخصوص رد در

نامـه شـماره  یوزارت کشور طـ یابالغ هایبحران در شهردار  تیر یستاد مد لیرشت به استناد دستورالعمل تشک یستاد بحران شهردار  ـ

 تیستاد عضـو نیشهر در ا یاسالم یشورا ینفر از اعضا کیدستورالعمل مزبور  ٢شده است و به استناد ماده  لیتشک ١٥/٢/٩٤-١٧١٨٩

راسـتا  نیرشت در همـ یشهر رشت به عنوان ناظر در ستاد بحران شهردار  یاسالم یشورا ندهیعنوان نما هب رزادیدارند انتخاب خانم ش

بـه  هایبحـران در شــهردار  تیر یسـتاد مـد لیتشـک نکهیبحران، با توجه به ا تیر یقانون مد بیتصو رغمیست. فلذا علصورت گرفته ا

اعـالم گـردد.  یوزارت محترم کشور به شهردار  یاز سو یا¬هیابالغ یط دیبا زیمحترم کشور صورت گرفته است انحالل آن ن ریدستور وز 

  و ناظر منتخب شورا هستند. ندهینما رزادیهستند و خانم ش یحسب قانون ناظر بر عملکرد شهردار  یاسالم یشوراها نکهیضمن ا

  دوم: دستور

مـورخ  ١٤٩١ثبـت شـده بـه شـماره  ٣٠/٧/١٣٩٨مـورخ  ٥٤٤٦/١/٩٨/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شـماره  یـ نامه فرماندار ١

جلسـه (فـوق العـاده)  نیکصدودهمیمصوبات صورتجلسه  ٨و  ٢،  ١ یو اعالم نظر درخصوص بندها یبررس رامونیپ ٣٠/٧/٩٨

  به شرح؛ ١٠/٧/٩٨شهر رشت مورخ  یاسالم یشورا
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سـبز  یمنظـر و فضـا ما،یسازمان سـ یشنهادیخدمات پ ی"تعرفه بها بیو تصو یمصوبات آن شورا با موضوع بررس ١بند  رامونیپ-

بـه  تی"؛با عنا١٣٩٨رشت در سال  یحمل و نقل بار و مسافر شهردار  تیر یو سازمان مد یو ورزش ی،اجتماعیسازمان فرهنگ ،یشهر 

شده اقدام الزم  دیاست نسبت به اصالح موارد ق یمقتض یوستیمذکور به شرح جدول پ یاسازمان ه یوارده به تعرفه بها راداتیا

  .ندیمعمول نما

  

ف
ردي

  

  ايرادات وارده  نام سازمان

ـ سازمان سیما، ١ـ١  

منظر و فضای سبز 

  شهری

ن درختان کند رشد و تند رشد اعالم نشده است-١-١-١   مرجع و ماخذ تع

بهای خدمات قطع یا آسیب به درختان که به نظر کارشناس موکول شده است معلوم نیسـت آیـا -٢-١-١

  منظور کارشناس رسمی دادگستری/نظام مهندسی است یا خیر.

ارزیابی شهرداری موکول شده اسـت از ایـن  بهای خدمات قطعات فضای سبز که به نظر کمیسیون-٣-١-١

  جهت که مستند قانونی تشکیل این کمیسیون نامعلوم است دارای ابهام می باشد.

سازمان  ٢-١  

فرهنگی، اجتماعی 

  و ورزشی

اجاره مکان نمایشگاه های موقت عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی معلوم نیست این اماکن جزء اموال 

  اموال اختصاصی؟عمومی شهرداری است یا 

تعرفه از حیث استعمال واژه بیگانه ارگان بدون درج معادل فارسی آن سازمان مغـایر بـا  ٢٧ردیف -٢-٢-١

  است. ١٣٧٥مصوب -قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه

ایجاد امکانات عادالنـه قانون اساسی ج.ا.ا رفع تبعیضات ناروا و  ٣اصل  ٩نظر به اینکه مطابق بند -٣-٢-١

ن شـده اسـت و  برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت به معنای حاکمیت تعـ

، قـوانین و مقـررات مربـوط بـه ١٣٨٧قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ٣طبق تبصره 

و دهیـاری هـا لغـو شـده اسـت اعطاء تخفیف  یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه بـه شـهرداریها 

،  ٢٠/١١/٩٤-١٢٦٢متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شـماره  همچنین در آراء

اعطـاء تخفیـف و یـا  ١٢/٦/٩٨-١٠٧٥و  ١٥/٥/٩٨-٩٣٣،  ٢٩/٣/٩٧-٩١٨،  ٤/٧/٩٦-٤٢٧،  ١٥/١/٩٦مورخ  ٢٦

قـانون و خـارج از حـدود اختیـارات شـورای معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیـل مغـایر 

 ٥٠اسالمی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده اسـت، بنـابراین تباصـر تعرفـه دائـر بـر  تخفیفـات 

درصدی اقشار مختلف در بازدید از خانه میرزا، اجاره اماکن ورزشی به تیم های معرفی شـده توسـط هـر 

سانس رایگان مغـایر بـا قـانون و خـارج از  ٣٠اء و سانس نیم به ٢٠یک از اعضای شورا و شهردار سرانه 

  حدود اختیارات شوراست.

سازمان حمل  -٣-١  

  و نقل بار و مسافر

  بخش پایانه های مسافربری -١-٣-١

درآمد حاصل از شستشوی غیرمجاز و ریختن روغن و مواد سـوختنی... جنبـه مجـازات  -٤ردیف  -١-١-٣-١

  دارد نه ارائه خدمات.

قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمدًا یـا در نتیجـه بـی  ٣و  ٢، ١مطابق مواد -٢-١-٣-١

احتیاطی به حقوق افراد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود دادگاه پـس از 
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  رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران همان

ید و میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجـه بـه نوع خسارتی که وارد نموده محکوم می نما

ن خواهد کرد. بنابراین ردیف  " تخریـب جـداول و فضـای سـبز" نـاظر بـر  -٥اوضاع و احوال قضیه تع

  جبران خسارت است از این حیث که از تشریفات مذکور صرف نظر شده است مغایر با قانون می باشد.

  بخش ترافیک -٢-٣-١

-ارائه خدمات مربوط به ارائه طرح ها و انجام مطالعات ترافیکی مورد نیاز شهر از ایـن -٦ردیف  -١-٢-٣-١

  جهت که عناوین "خدمات مربوط" مشخص نشده دارای ابهام است.

ارائه خدمات مربوط به پارک های حاشیه ای از این جهت که عناوین "خدمات مربوط"  -٨ردیف  -٢-٢-٣-١

  ست.مشخص نشده دارای ابهام ا

ارائه خدمات مربوط به پارکینگ های عمومی سطح شهر اوًال از این جهت کـه عنـاوین  -٩ردیف  -٣-٢-٣-١

ن نامه اجرایی  ١٥مربوط به "خدمات مربوط" مشخص نشده دارای ابهام است. ثانیًا طبق تبصره ماده  آ

اسـتانداردها و نسـبت هـای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسـالمی شـهر...، مـادام کـه 

ن نشده اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت مـاده ( ـن ٣موضوع این ماده تع ) ایـن آ

) درآمد سالیانه باشد. بنابراین ردیف مذکور که %٢نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر دو درصد(

ـن  مبلغ وصولی روزانه هر پارکینگ" تجویز %٥وصول " معادل  کرده از حیث تجاوز از حد مقرر مغـایر آ

تعرفـه  ٣١نامه است. ثالثًا پارکینگ ها عمومی ذیل جدول اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل موضوع ماده 

مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند. لذا مطالبه مبلغ جدیدالتصویب وضع عوارض مضـاعف تلقـی 

  شده وجاهت قانونی ندارد.

ن نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره بـه مـاده قـانون راجـع بـه  ٥ماده  ٥تبصره به موجب  -٣-٣-١ آ

تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران هزینه خدمات و هزینه صدور پروانـه 

ن نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری حق امتیاز واگذاری نماینـ دگی بـه ها و مجوزهای موضوع این آ

د وزارت کشور توسـط شـهرداری از  اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تًا

  متقاضیان اخذ خواهد شد.

) شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بارشهری و حومـه تعرفـه دامنـه ١همچنین پیوست (

ر  پروانـه اشـتغال بـه حمـل و نقـل بـار و پروانـه هزینه خدمات و صدور، تمدید، تعویض، المثنی و تغ

فعالیت وسیله نقلیه باربر را مشخص کرده است. بنابراین بخش های حمل و نقل بار، مسـافر (شـرکتها)، 

مشترک بار و مسافر و تاکسیرانی در حدی که از حیث عنوان و میزان مازاد بر ابالغیه های وزارت کشور و 

  باشد وجاهت قانونی ندارد. نرخ تورمی اعالمی بانک مرکزی می

 یشـورا ١٦/٢/٩٤/ش مـورخ ٤٦٥/٩٤اعتبار مصوبه شـماره  دیمصوبات آن شورا با موضوع ((صدور مجوز تمد ٢بند  رامونیپ -٢

تا زمان ابالغ  یشهردار  ٥در محدوده منطقه  ینیعقب نش یقیمالکان مشمول ضوابط تشو یشهر رشت جهت برخوردار  یاسالم

رشـت ))؛ طبـق  یشـهردار  ١٣٩٤بودجه سـال  غیمصوبات آن شورا با موضوع (( تفر  ٨منطقه )) و بند  آن دیجد یلیطرح تفض

مکاتبات، اطالعات و سوابق مورد  هیاز کل یر یمذکور شورا موظف است تصو ٩٠ماده  یینامه اجرا نآ ٩نامه ماده  وهیش ٦ماده 

شـورا نسـبت بـه ارسـال  نچـه. چنادیـارسـال نما قیـتطب ًاتیاشاره و استناد در متن مصوبات خود را به همراه مصوبات به ه
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تا زمان ارائه و ارسال مستندات  تیابهام و عدم شفاف لیمصوبه موصوف به دل د،یمستندات مذکور منضم به مصوبات اقدام ننما

مصـوبات  ٢ره در بند سوابق مورد اشا هیپس از وصول کل نیو اجرا نخواهد داشت. بنابرا یدگیرس تیمورد اشاره قابل ازیمورد ن

رشـت اعـالم  یشـهردار  ١٣٩٤بودجه سال  غیتفر  بیمصوبات دائر بر تصو ٨مالکان و بند  ینیعقب نش یقیتشو ضوابطدائر بر 

 یشـوراها یو امـور مـال یانتخابـات داخلـ الت،یتشک یینامه اجرا نآ ١٥نظر خواهد شد. الزم به ذکر است به موجب ماده 

 غیـاست لکـن تـاکنون تفر  یشهردار  یو معامالت یشورا طبق مقررات مال یمعامالت و مقررات مال شهر ها نحوه انجام یاسالم

بودجـه شـورا اقـدام  غیـتفر  میشـورا نسـبت بـه تنظـ حسـابانیو ارسال نشده است. ضرورت دارد ذ بیبودجه آن شورا تصو

  اعالم گردد؛ دیآرا مقررگرد اتفاق به ینظرواخذرأ وتبادل مطرح و پس از بحث ند،درجلسهینما

  شورا؛ ١٠/٧/٩٨مورخ  ١١٠صورتجلسه  ١خصوص بند  در

  :  یسبز شهر  ی، منظر و فضا مایوارد بر تعرفه بهاء خدمات سازمان س راداتیا-١-١

 یصـورت مـ یسبز و براساس منابع علم یدرختان کند رشد و تند رشد براساس نظر کارشناس فضا نتع -١-١-١خصوص بند در

توسکا بـه  د،یصنوبر، ب رینظ یچنار به عنوان درختان کند رشد و درختان ا،یاوجا، آزاد، ماگنول رینظ یمثال درختان. به عنوان ردیگ

  .ردندگ یعنوان درختان تند رشد محسوب م

  سبز) یو فضا یباشد (با تخصص کشاورز  یرشت م یسبز شهردار  یمنظور از کارشناس، کارشناس فضا -٢-١-١خصوص بند  در

. چـون  اسـت دهیـگرد شـنهادیپ یشـهردار  یابیـارز  ونیسیسبز مالک عمل نظر کم یخدمات قطعات فضا یبها-٣-١-١خصوص بند در

و با  یسبز شهردار  یشده است بر اساس نظر کارشناس فضا شنهادیباشد لذا پ یمذکور موجود نم ونیسیکم یبرا یمستند قانون

  .ردیگ یمترمربع صورت م ره یبه ازا یلحاظ کردن دو برابر ارزش منطقه ا

  :یو ورزش ی، اجتماع یوارد بر تعرفه بهاء خدمات سازمان فرهنگ رادیا-٢-١

و  یدست عیو صنا یشهر شامل عرضه کتاب و محصوالت فرهنگ یموقت در اماکن عموم یشگاههایمنظور اجاره مکان نما -١-٢-١

  باشد. یهر غرفه م یبه ازا النیمحصوالت گ

  .افتی رواژه ارگان به سازمان تغ ینظر فرماندار  رشیضمن پذ ٢٨ فیرد -٢-٢-١

 یعـوارض و وجـوه شـهردار  فیـمنع اعطاء و تخف یقاعده کل انیبرارزش افزوده درمقام ب اتیقانون مال ٥٠ماده ٣تبصره -٣-٢-١

لغـو عـوارض را بـه  ایو  فیتخف ارینامه نحوه وضع و وصول عوارض. . . به عنوان قانون خاص، اخت نیآئ ١٠و  ٩هاست. مواد 

  است. دهیرس بیراستا به تصو نیدر هم زین عنهداده است و مصوبه معترض  یاسالم یشوراها

  وارد بر تعرفه بهاء خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر: راداتیا  -٣-١

  : یمسافربر  یها انهیوارد بر بخش پا راداتیا -١-٣-١

  گردد. یلغو م یشنهادیو تعرفه پ رفتهیوارده پذ رادی: هر دو مورد ا ٢-١-٣-١و  ١-١-٣-١

  :کیوارد بر بخش تراف راداتیا -٢-٣-١

  .دیلغو گرد یشنهادیو تعرفه پ رفتهیوارده پذ رادی: هر سه مورد ا ٣-٢-٣-١ یال ١-٢-٣-١

ناوگان بـار بـه  ی، دستورالعمل سامانده یو حومه ا یحمل و نقل بار شهر  تیر یدستورالعمل مد نیآخر  ١برابر ماده  – ٤-٢-٣-١

 – ٣/١/١٤١٠٠٥و حومـه مصـوب  یناوگان حمل و نقل بار شهر  ییطرح شناسا یینامه اجرا وهیو ش ٢٥/٥/٩٠ – ١/٧٩٦٣١شماره 

  استناد ندارد. تیآن لغو شده و قابل یوستهایو بالتبع پ ٩/١١/٩١
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  شورا؛ ١٠/٧/٩٨مورخ  ١١٠صورتجلسه  ٢خصوص بند  در

 یشهر رشـت جهـت برخـوردار  یشورا ١٦/٢/٩٤ –/ش ٤٦٥/٩٤اعتبار مصوبه شماره  دیبر صدور مجوز تمد یمصوبات مبن ٢ بند

منطقـه :  نیـا دیجد یلیتا زمان ابالغ طرح تفض یشهردار  ٥در محدوده منطقه  ینیعقب نش یقیمالکان مشمول ضوابط تشو

  گردد. یم الجهت رفع ابهام ارس وستیمدارک و مستندات مربوطه به پ

  شورا؛ ١٠/٧/٩٨مورخ  ١١٠صورتجلسه  ٨خصوص بند  در

رشت ،  یشهردار  یاز سو یبودجه ارسال غیتفر  ریرشت، تصو یشهردار  ١٣٩٤بودجه سال  غیتفر  بیبر تصو یمصوبات مبن ٨ بند

  گردد. یمجددًا جهت رفع ابهام ارسال م

مصوب و  ،یشهر رشت بررس یاسالم یشورا ٢٩/٣/٩٨مورخ  ٩٨شهر رشت در جلسه  یاسالم یشورا ٩٧بودجه سال  غیتفر  ضمناً 

  ارسال شده است.

حجـت جـذب، فرهـام  ان؛یو آقا ١/٨/٩٨و  ١٠/٧/٩٨، ٣/٧/٩٨در جلسات مورخ  یحامد عبداله یآقا بتیسپس با توجه به غ ـ

 یداخلـ نامـه¬نـآ ١٦مـاده ٢شهر رشت، برابر تبصـره یاسالم یشورا ١/٨/٩٨زاهد و محمدحسن عاقل منش در جلسه مورخ 

جذب، فرهـام  ،حجتیحامد عبداله ان؛یآقا حاتیاز ارائه توض پسقرار گرفت که  یمورد بررس شان بتیشهر غ یاسالم¬یشورا

  موجه تشخيص داده شد. شان¬بتیزاهد و محمدحسن عاقل منش به اتفاق آرا غ

از جملـه؛  یشـهردار  یشنهادیپ حیلوا یجلسه فوق العاده شورا به منظور بررس د؛یگردواصله مقرر  حیبه علت کثرت لوا انیپا در

و ..، روز شنبه مورخ  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ٢٩١١/١٣٩٨، ٣٠/٥/١٣٩٨مورخ  ٢٥٨٨/١٣٩٨، ١٨/٢/١٣٩٨مورخ  ٣٩٥/١٣٩٨شماره  ینامه ها

  برگزار گردد.  ١٦رأس ساعت  ١٨/٨/٩٨

  .افتی انیبا ذکر صلوات پا  ١٩:٣٠رأس ساعت  جلسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

              ، محمدحسن علیپور ، حامد عبدالهی ،  د اسماعیل حاجی پور ، احمد رمضانپور ، ، فاطمه شیرزا حاضرین : 

  محمدحسن عاقل منش فرهام زاهـد ، حجت جـذب ،،  سیدامیرحسین علوی ، رضا رسولی                

  بهراد ذاکـری غایبین :   
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان جلسهنوع 

  پورمحمد حسن علي ١١٣ ١٨/٨/٩٨ ١٦:٥٠:ساعتنبه  ش فوق العاده

(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در  ، یکصد و سیزدهمین جلسه١٦/٨/٩٨مورخ ١٥٩٠براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی شهر رشت به ریاست جناب آقای فرهام اسالمی  محل ساختمان شورای زاهد نائب ر

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. چند از کالم هستی

  :دستور جلسه
ریال (پانزده ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠در خصوص پرداخت مبلغ  ٢/٨/٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٤٤٦٥رف ــ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

  خدمات شهری بودجه سالجاری. ٤/٤١٦٠٨از ردیف اعتباری میلیون تومان) کمک مالی به ستاد عتبات عالیات استان 

ن نامه اجرائی تقسیط  ٣٠/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨- ٢٥٨٨-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ بررسی درخصوص "اصالحیه آ

  ماده). ١٧تبصره) و قرارداد تقسیط (در  ١٧ماده و  ١٥مطالبات شهرداری رشت" (در 

ن تکلیف عقد قرارداد شرکت توسعه  ١٨/٢/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ ٣٩٥به شماره ش ر ف ــ بررسی الیحه شهرداری رشت  در ارتباط با تع

  سازان رودسر و صدور مجوز پرداخت مبالغ ناشی از انجام عملیات اجرایی شرکت مذکور .

 ١٧و  ١٦کرد مواد درخصوص "دستورالعمل نحوه هزینه  ٢٣/٢/١٣٩٨مورخ  ٩٨-٤٥٦- ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

  بودجه شهرداری رشت".

لایر (چهار میلیون  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠درخصوص پرداخت مبلغ  ٢/٧/٩٨مورخ  ٩٨ـ٣٧١٦ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

 تومان) مساعدت مالی به آقایان؛ رضا علی اصغری و علی رضا رسولی مقدم جهت اعزام به مسابقات قهرمان جهان(گرجستان)، از

  خدمات شهری بودجه سالجاری.  ٤١٧٠٢ردیف اعتباری 

  درخصوص یک باب دکه مطبوعاتی آقای مسعود دلدار . ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ٩٨-٢٩١١- ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

ال درخصوص"اصالحیه برخی مواد جایزه تشویقی س ٤/٦/١٣٩٨مورخ  ٩٨-٢٥٠٤-ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

٩٨."  

ن ٧/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٧- ٩٩٦٤-رفـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش نامه ارزش معامالتی ساختمان شهر در خصوص "آ

  ها)" .قانون شهرداری ١٠٠ماده  ١١رشت (موضوع تبصره 

  

  شورا: پيش از دستور منشينطق 
اسالمی شهر رشت، با قرائت فـرازی از وصـیت نامـه  محترم شورای منشی ،در ابندای جلسه، جناب آقای محمدحسن علیپور

  داشتند. گرامی را انقالب اسالمی شهدای شهید بهرام حق نژاد، یاد همه
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  رئيس شورا:نائب نطق پيش از دستور 
سپس آقای فرهام زاهد نائب رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، با عرض تسـلیت فرارسـیدن سـالروز رحلـت رسـول اکـرم و 

م حسن مجتبی(ع) با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی این هفته را گرامی داشتند و آغاز هفته وحدت و همچنین مـیالد شهادت اما

  امام جعفر صادق را نیز تبریک گفتند.

  :پيش از دستور ناطق اولنطق 
توسط شورا به عنوان  یقاطع آرا دکتر حاج محمد تیبا اکثر  نکهیا انیبا بدر ادامه جناب آقای محمدحسن علیپور عضو محترم شورا، 

  .میکنیرشت تشکر م یشهردار  در ی: بابت اقدامات وندشهردار رشت انتخاب شده است، گفت

 رغمیـاز حقوق و معوقات کارگران را پرداخت کرد. اما عل ی: شهردار رشت در مدت زمان حضور خود توانست مقدار ندادامه داد ایشان

  نشده است. یموضوع عمل نیهنوز ا ران،یاز کارمندان و مد شیپرداخت حقوق ماهانه کارگران پ یدستور شهردار برا

بتواند با عملکرد خـود  دیبا یدلسوز است و شهردار  رانیمد ازمندی: امروز رشت نندشهر رشت افزود یشورا سهیرئ تیأهمحترم  عضو

  حقوق است. افتیکنند و انتظارشان در  ی. کارگران شبانه روز کار ماوردیکارگران ب یآرامش را به زندگ

: کـارگران مـا نـدکرد دیـتاک کند،یماه تشکر م ٤ماه حقوق در مدت  ٦از شهردار رشت بابت پرداخت حدود  نکهیا انیبا ب پوریعلآقای 

اسـت آن را فوت کرد. بنده از شهردار محترم درخو یبه علت مشکالت قلب شیپ یاز کارگران چند یکیهستند.  یدچار مشکالت فراوان

  دارم که دل کارگران را شاد کنند.

  :پيش از دستور ناطق دومنطق 
هفتـه  دنیفرارسـ کیشهر رشت با تبر  یاسالم یشورا رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ،رزادیفاطمه شسپس سرکار خانم 

  .مبرگزار نما ارکمب ادیاع نیا یرا برا یمناسب و خوب یبرنامه ها میبتوان یشهر  تیر یتا در سطح مد میدوار ی: امندوحدت، گفت

شورا که بـه  یاز اعضا یکی: بنده به عنوان ندرشت، گفت یمدت زمان حضور در شهردار  یاز عملکرد شهردار رشت ط یبا قدردان ایشان

موضـوعات  نیـ. امیمثبت برس جیموارد به نتا یمدت گذشته در برخ یط میکه هنوز نتوانسته ا میبگو دیمثبت داده ام با یرا شانیا

  است. ندانمنافع شهر رشت و شهرو یدر راستا

شـورا  ینبـوده اسـت، اعضـا یفرد خاص ایگروه  یمردم بوده و برا یبرا میهرآنچه که خواسته ابیان بیان کردند:  رزادیشسرکار خانم 

همـه  رایـشـورا اسـتفاده شـود. ز  یاز اعضـا یر یـمشورت گ یو بهتر آن است که برا هستندمشورت در همه امور  یافراد برا نیبهتر 

 دیـمنصوب شـده انـد و نبا گاهیجا نیخدمت در ا یمردم برا نیمنتخب أیرشت با ر شهردارشورا دلسوز مردم و شهر هستند.  یاعضا

  اقدام کنند. یر یشورا نسبت به تنش و درگ یبا اعضا یهمراه یاز فشارها بجا یتحت فشار برخ

خـود از جملـه پرداخـت حقـوق و  فیوظـا نیتـر  یسفانه شهردار رشت در خصوص اصلأمت: ندشهر رشت افزود یشورامحترم  عضو

 تیهنـوز وضـع یلیتکم مهینگرفته و در خصوص ب یچند ماه گذشته نمره قابل قبول یط یکارکنان و کارگران مجموعه شهردار  یایمزا

  وجود دارد. یکارکنان و پرسنل مشکالت یاجتماع نیتام مهیب یکارکنان و حت

کـه در خصـوص درمانگـاه  یداتیـکأ ت رغمی: علندتمام است، گفت مهین یپروژه ها یشهر  تیر یمد فیاز وظا یکی نکهیا انیبا ب ایشان

  سپرده شده است. یپروژه به فراموش نیا ایاقدامات الزم انجام نشده و گو رفتهیصورت پذ یلیهموف مارانیب

سـاعت،  ی: ساختمان هـاندکرد حیرشت، تصر  یتحت تملک شهردار  یخیتار  یساختمان ها تیبا اشاره به وضع رزادیشسرکار خانم 

شـهر بـوده و بـا  نیا تیاز هو یرشت بخش یشهردار  یو ورزش یاجتماع ،یو ساختمان سازمان فرهنگ عیرف لیخل رزایمحاج عمارت 

  است. هرفتیصورت نپذ یالزم داده شده، اقدام کراتسه ساختمان تذ نیبه منظور رفع خطر از ا نکهیتوجه به ا
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 سـت،ین یشخصـ یخصومت ها یمحل تالف یشهردار  نکهیا انیشهر رشت با ب یشورامحترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  رئیس

شورا کـه  یاز اعضا یبا برخ یکیدر کارنامه خود دارند به واسطه نزد ییکه سوابق خوب اجرا یشهردار  رانیمد ی: برکنار نداذعان داشت

  مردم است. نیبه منتخب نیو توه رشیپذ رقابلیغ ینسبت به عملکرد شهردار انتقاد دارند رفتار  یلیبنا به دال

دسـت  چـهینظر کرده و خود را باز  دیگرفته است تجد شیکه پ یا هیدر رو دیشهردار رشت با نکهیا انیبا ب انیدر پا نیهمچن ایشان

  رقم نخواهد خورد! یشانبرا یمانیاز پش ریبه غ یز یشورا چ یبا اعضا یر یبداند که از درگ نیقیمنفعت طلب قرار ندهد و  یعده ا

  :پيش از دستور ناطق سومنطق 
شهر رشت با انتقاد از  یشورا رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری یبهراد ذاکر  سپس جناب آقای دکتر

پـور بارهـا در  یحـاج یاداره جلسات را نـدارد. آقـا یالزم برا ییشورا توانا استیر  ً : ظاهراندشهر، گفت یاسالم یشورا سیعملکرد رئ

دو  یوجود داشته باشد، جلسه لغو خواهد شد، اما طـ ریخأجلسات ت یساعت در برگزار  میاز ن شیصحن شورا تذکر داده اند که اگر ب

  .میاتفاق بوده ا نیشاهد ا ریجلسه اخ

 یسـفانه شـاهد انجـام رفتارهـاأ: متنـداداره جلسات شورا را ندارد استعفا دهد، گفت ییتوانا پور یحاج یاگر آقا نکهیا انیبا ب ایشان

  شود. یر یگیپ دیاز افراد در صحن با یبرخ یرقانونیو حضور غ میشهر رشت هست یدوگانه در شورا

ــا ب یذاکــر آقــای دکتــر  ــه جــا یاز اعضــا یبرخــ نکــهیا انیــب   صــورت جلســه بســنده  یحضــور در جلســات بــه امضــا یشــورا ب

بخشـنامه هـا  نیسفانه اأام و متبه داشتهتبه شورا مکا یارسال یبخشنامه ها یبابت عدم اجرا ی: با سازمان بازرسندکنند، افزود یم

  شود. یگرفته م دهیهمچنان ناد

بـه منظـور  یولتـبا اشاره به اختصاص اعتبار د شهر رشت یشورا رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

سـرلوحه امـور  یو براساس مطالعات تخصصـ یکه برنامه جامع، علم ی: تا زمانندو شهر رشت، اظهار داشت النیپسماند گ یسامانده

  .میر یگینم یا جهینت افتهیاختصاص  ینباشد از بودجه ها

حـوزه پسـماند شـهر رشـت  یاز مشکالت اساس یکیدر گذشته  نکهیا انیشورا با ب عضو محترم یعلو نیرحسیامدر ادامه آقای سید 

و بـه خصـوص  یدکتر نوبخت به سه استان شمال یاز سو ری: با اختصاص بودجه اخندگفت ه،بود زایاعتبارات مورد ن افتنین صیتخص

  .ستین رفتهیپذ یعذر و بهانه ا چیه گرید النیاستان گ

 تیمیصم تیاعضا در نها یجلسه تمام نی: در اندشورا، اذعان داشت یاعضا انیم یخصوص یجلسه ا یبا اشاره به برگزار  یعلوآقای 

هسـتند  طنتیشهر که به دنبال شـ یکودکانه در خارج از شورا یها یاز باز  یبرخ نیبه عامل میمباحث پرداختند و انتظار دار  انیبه ب

  تنش در شورا نشوند. وزتذکرات الزم داده شود تا باعث بر

 هیسـهم دیـ: نبانداذعـان داشـت ،ینیبازآفر  یرشت در خصوص پروژه ها یا اشاره به تعهدات شهردار شهر رشت ب یشورامحترم  عضو

  استفاده شود. یگر ید یدر جا افتهیبه محالت کم برخوردار اختصاص  یشهر  ینیپروژه بازآفر  انیکه در جر  یر یق

بـه شـورا  لومتریک ٢/١به طول  یبلوار  ییبازگشا یبرا حهیشهر رشت با انتقاد از ارسال ال یشورامحترم عضو  یرضا رسول سپس آقای

آنها بـه  ییسال است تنها در خصوص بازگشا انیکه سال رددر شهر رشت وجود دا یگر ید یرهای: مسنداذعان داشت ،یتوسط شهردار 

  است. رفتهیآنها صورت نپذ ییبازگشا یبرا یشود اما تاکنون اقدام یصحبت م یکیمنظور کاهش بار تراف

سرچشـمه  ریهمچـون مسـ ییرهایمسـ یی. بازگشامیمانده ا انیاستادسرا تا رشت ییسال است که در بازگشا ٣٥: ندادامه داد ایشان

 یپروژه ها از سو یبرخ ایو گو میهست هیشهرداران در سا یبرخ تیرشت شاهد فعال ی. ما اکنون در شهردار ردیمورد توجه قرار گ دیبا

  شود. یرشت مطرح م یافراد در شهردار  نیهم
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: بنـده نـدحضـور در صـحن شـورا، گفت یخود برا ریبابت تاخ یبا عذرخواهرئیس محترم شورای شهر رشت، پور  یحاجسپس آقای 

شـورا از  یاز اعضـا یکـیرشت با قرارگاه خاتم بودم امـا انگـار  یشهردار  نینامه مابو انعقاد قرارداد تفاهم یموضوع شهر  کی ریگیپ

  .میشو یحواش ریتا درگ ستیکه در شأن شورا ن میبگو دیبنده ناراحت است. با ریاخت

 ی: گـاهنـدباشد، گفت قهیدق ٣٠از  شیب ریخأبا ت دیکرده ام که جلسات شورا نبا دیبارها تاک نکهیا انیبا ب نیشورا همچنمحترم  سیرئ

به احترام مردم رشت در جلسـات حضـور داشـته و صـحن را  دیاما با میجلسه بمان لیمنتظر تشک شتریب زین قهیممکن است چند دق

  .میترک نکن

: تذکرات فوق را به شهردار ابالغ ندشورا خطاب به شهردار اشاره کرد و اظهار داشت یتذکرات اعضا یبه بررس نیپور همچن یحاجآقای 

  .ندیتوانند نسبت به طرح سوال از شهردار اقدام نما یم لیشورا در صورت تما یکرده اما اعضا

  

  ***  اعالم وصول***  

در  ١٤/٨/٩٨ مـورخ ١٥٨١ثبـت شـده بـه شـماره  ١٤/٨/٩٨مـورخ ١٣٩٨ـ ١٤٣٨٥٠نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ  -١

" ٨/٨/٩٨ دبیرخانه شورا، مبنی بر "نامگذاری معابر پیرو شصت و چهارمین نشست کمیسـیون نامگـذاری معـابر مـورخ

  اعالم وصول شد.

در  ٤/٨/٩٨ مـورخ ١٥١٣ثبـت شـده بـه شـماره  ٢/٨/٩٨مـورخ  ١٣٩٨ــ ٤٤٦٦ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٢

معلـم) بـا  ٢دبیرخانه شورا، درخصوص صدور مجوز "فراخوان بازگشایی مسیر بلوار کوچکی (اتصال بلوار اصفهان به فاز 

نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به و تبادلقید دوفوریت در جلسه مطرح و پس از بحث 

  ون ذیربط ارجاع شود.اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی به کمیسی

  
  ***  مصوبات***      

  دستور اول:

در  ۴/۸/۹۸مـورخ  ۱۵۱۲ثبت شده بـه شـماره  ۲/۸/۹۸مورخ  ۱۳۹۸ـ۴۴۶۵رف ـ ـ الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش۱

میلیـون تومـان) ریـال (پـانزده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

مشاور محترم امنیتی استاندار  ۲۲/۷/۹۸مورخ  ۳/۸۰/۹۸_۲۵۰۱/۱۶کمک مالی به ستاد عتبات عالیات استان، حسب نامه شماره 

 ۴/۴۱۶۰۸های جاری داخل ایران و خاک عراق و از ردیف اعتبـاری کـد  و دبیر ستاد اربعین حسینی استان جهت پوشش هزینه

دام نماید در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی ضمن تصویب دو فوریـت خدمات شهری بودجه سالجاری اق

  آن با پیشنهاد شهرداری جهت کمک به ستاد عتبات عالیات استان گیالن، به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم:

در دبیرخانـه  ۲/۶/۹۸مـورخ  ۱۰۷۴ثبت شده به شماره  ۳۰/۵/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸-۲۵۸۸-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف-۲

ـن نامـه  ۹/۶/۹۸شورا اعالم وصول شده در یکصد و هفتمین جلسه مورخ  شورای اسالمی شهر رشت به پیوست "اصـالحیه آ

ماده) در راستای تقسیط باقی مانده  ۱۷تبصره) و قرارداد تقسیط (در  ۱۷ماده و  ۱۵اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت" (در 

مجلس شـورای اسـالمی در خصـوص  ۲۷/۱۱/۹۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۷۳ع ماده مطالبات موضو
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ن نامه مالی شهرداری ها مبنی بر اختیار تقسیط، جهت بررسی و تصویب، پـس از طـرح در جلسـه مـورخ  ۳۲اصالح ماده  آ

 مذکور در جلسه مطرح و پس از بحـث و تبـادل¬ کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون ۳۱/۶/۹۸

س جلسه مبنی بر مسکوت ماندن الیحه جهت بررسی بیشتر به اتفاق آرا مقـرر شـد؛ الیحـه  نظر و أخذ رأی، بنا به پیشنهاد ر

  مذکور به مدت یک هفته مسکوت بماند.

  دستور سوم:

در دبیرخانـه  ۱۸/۲/۹۸مـورخ  ۳۱۶ثبت شده به شـماره  ۱۸/۲/۹۸مورخ ۱۳۹۸ـ ۳۹۵ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ۳

ن تکلیـف عقـد  ۳۰/۲/۹۸شورا، اعالم وصول شده در نود و سومین جلسه مورخ  شورای اسالمی شهر رشت در ارتبـاط بـا تعـ

خت مبـالغ ناشـی از انجـام عملیـات اجرایـی شـرکت مـذکور بـه مبلـغ قرارداد شرکت توسعه سازان رودسر و صدور مجوز پردا

شـرکت مـذکور در شهرداری رشت، با عنایت بـه اینکـه  ۴/۷/۹۸مورخ  ۹۸ـ۱۱۷۸۹۵ریال برابر نامه شماره ش ر ـ  ۰۹۲/۸۳۵/۷۸۹

 ۳و  ۱، ناحیـه های آسفالتی به همراه همسطح سـازی منهـول هـا¬های عملیات روسازی و رفع چاله و ترک زمینه اجرای پروژه

، برنـده ۲۸/۴/۹۶و  ۲۹/۳/۹۶منطقه دو شهرداری رشت، برابر صورتجلسـات کمیسـیون معـامالت عمـده شـهرداری در مورخـه 

مناقصات عملیات شناخته شده و حسب ابالغ های برنده (صادره از سرپرست وقت شهرداری) و به دلیل اهمیت اجرای پروژه، 

ات توسط پیمانکار نسبت به شروع عملیات (پیش از انعقاد قرارداد) اقدام شد لـیکن بـا نامه حسن انجام تعهد با ارائه ضمانت

قراردادهای مذکور به همراه تعداد دیگری از قراردادهای دیگر عمرانی توسط شهردار  ۹۶پایان دوره سرپرستی شهرداری در سال 

 ۷/۷/۹۸عمـران شـهری شـورا و نیـز مـورخ کمیسـیون توسـعه و  ۱۹/۳/۹۸وقت امضا نگردید، پس از طرح در جلسات مـورخ 

نظر و ¬های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل¬کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون

ها از طریق برگزاری مناقصه، صـالحیت و  أخذ رأی، به اتفاق آرا مقرر شد؛ اعالم گردد شورا پس از تصویب پیشنهاد انجام پروژه

د عقد قرارداد فی ما بین شهرداری و برنده مناقصه ندارد فلذا نظر به اینکه مناقصه برگـزار و  اختیاری در خصوص الزام و یا تأ

کار توسط برنده مناقصه انجام شده است شهرداری رشت مستقیمًا باید با استفاده از راهکارهای قانونی موجود و در چـارچوب 

  ماید.مقررات، در این خصوص اقدام ن

  دستور چهارم:

در دبیرخانـه  ۲۳/۲/۹۸مـورخ  ۳۵۸ثبت شده به شـماره  ۲۳/۲/۱۳۹۸مورخ  ۹۸-۴۵۶-ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف۴

شـورای اسـالمی شهررشـت، مبنـی بـر بررسـی و تصـویب  ۲۳/۲/۹۸شورا، اعالم وصول شده در نود و دومـین جلسـه مـورخ 

بودجه شهرداری رشت" (پیوستی) به جهت اصـالح آن مطـابق دسـتورالعمل وزارت  ۱۷و  ۱۶"دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 

کشور  با عنایت به اینکه جهت نظام مند نمودن پرداخت ها و رعایت عدالت و خرج کرد بهینه اعتبارات مواد مذکور و تصـمیم 

شهرداری های کشـور ۱۳۹۸ه سال فصل سوم بخشنامه بودج ۴سازی صحیح اعضای شورای اسالمی شهر رشت و با توجه به بند

طرز تهیـه و «بودجه" و همچنین با عنایت به فصل پنجم دستورالعمل  ۱۷و  ۱۶مبنی بر"ابالغ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 

و نیز مکاتبه صورت گرفته شده شهرداری با  ۱۷/۱۰/۹۷مورخ  ۱۹۱۷۱۰وزارت کشور به شماره » تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری

از  ۲-۳، پیشنهاد اصالحات به استناد بند ۲۷/۱۲/۹۷مورخ  ۹۷ـ  ۲۵۵۷۲۳ازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره ش ر ـ س
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 ۳/۲/۹۸مـورخ  ۴۰۹۷سازمان شهرداری ها ارسـال و طـی نامـه شـماره  ۹۵فصل سوم ضوابط اجرایی دستورالعمل ابالغی سال 

د گردیده اسـت پـس از طـرح در  سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور مطابقت آن با دستورالعمل ارسالی وزارت کشور تا

کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا و اخذ  ۳۰/۴/۹۸کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و مورخ ۱۲/۳/۹۸جلسات مورخ 

و  ۱۶نحوه هزینه کرد مواد  نظر و أخذ رأی"دستورالعمل¬های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل گزارش از کمیسیون

ریزی و بودجـه سـازمان  مدیرکل دفتر برنامه ۳/۲/۹۸مورخ  ۴۰۹۷بودجه شهرداری رشت" (پیوستی)، با توجه به نامه شماره  ۱۷

دیـه دسـتور ¬ها و دهیاری¬شهرداری های کشور، به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد؛ شهرداری پـس از اخـذ تأ

  ها و دهیاری های کشور، نسبت به اجرای آن اقدام نماید. ز سازمان شهرداریالعمل مصوب ا

  دستور پنجم:

در دبیرخانه شورا،  ۶/۷/۹۸مورخ  ۱۳۲۱ثبت شده به شماره  ۲/۷/۹۸مورخ  ۹۸ـ۳۷۱۶ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ۵

شورای اسالمی شهررشت،  مبنی بـر اینکـه شـهرداری در نظـر دارد  ۱۰/۷/۹۸اعالم وصول شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 

 (چهار میلیون تومان) مساعدت مالی به آقایان؛ رضا علی اصغری و علی رضـا لایر ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰نسبت به پرداخت جمعًا به مبلغ 

رسولی مقدم جهت اعزام به مسابقات قهرمان جهان(گرجستان) که در رقابت های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمـانی کشـور، 

اند، به جهت هزینه باالی اعزام انتخابی تیم ملی به مقام قهرمانی دست یافته و به عضویت تیم ملی پیشکسوتان برگزیده شده 

خدمات شهری بودجه سالجاری تحت عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی اقدام نماید پس از طرح   ۴۱۷۰۲و از ردیف اعتباری 

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و اخذ  ۲۲/۷/۹۸کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و مورخ ۱۵/۷/۹۸در جلسات مورخ 

نظر و أخذ رأی بـا پیشـنهاد شـهرداری بـه اتفـاق آرا ¬های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل-یسیونگزارش از کم

  موافقت گردید.               

  دستور ششم:

در دبیرخانه شورا  ۶/۶/۱۳۹۸مورخ  ۱۱۱۸ثبت شده به شماره  ۶/۶/۱۳۹۸مورخ  ۹۸-۲۹۱۱-ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف۶

شورای اسالمی شهررشت، مبنی بـر اینکـه شـهرداری در نظـر دارد  ۹/۶/۹۸شده در یکصد و هفتمین جلسه مورخ اعالم وصول 

نسبت به صدور مجوز یک باب دکه مطبوعاتی آقای مسعود دلدار، با عنایت به درخواست نامبرده و عطف به سوابق (پیوست) 

، با استقرار دکه در نشانی رشت جاده تهران، ۱۳۹۴ته لغایت سال سال گذش ۳۰الی  ۲۵که حاکی از آن دارد که مشارالیه از حدود 

آقـای جبـار  ۱/۴/۹۶مـورخ ۲۷۳۵۳و باالتفات به نامه شماره¬پزی اشتغال داشته است¬مقابل اداره منابع طبیعی، در شغل چای

اره حقوقی شهرداری کوچکی نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسالمی شهر رشت به جهت مساعدت با ایشان با امعان نظر اد

کمیسـیون  ۹۸//۲۸/۶کمیسـیون توسـعه و عمـران شـهری شـورا و مـورخ۲۰/۷/۹۸اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ 

 های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل¬بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری  شورا و اخذ گزارش از کمیسیون

  سال استقرار دکه، به اتفاق آرا موافقت گردید. ۲۵توجه به قدمت بیش از  نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری، با

  دستور هفتم:

در دبیرخانه شورا  ۴/۶/۹۸مورخ  ۱۰۹۱ثبت شده به شماره  ۴/۶/۱۳۹۸مورخ  ۹۸-۲۵۰۴-ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف۷

ت مبنی بـر بررسـی و تصـویب "اصـالحیه شورای اسالمی شهر رش ۹/۶/۹۸اعالم وصول شده در یکصد و هفتمین جلسه مورخ 



  
  
  
  
  
  

 
٥١ 

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مـالی کشـور  ۵۹"، در راستای اجرای ماده ۹۸برخی مواد جایزه تشویقی سال 

و به منظور افزایش نقدینگی و وصول مطالبات شهرداری و به جهت تحقق درآمدهای بودجـه مصـوب، جهـت  ۱/۲/۹۴مصوب 

کمیسیون عمران و توسعه شهری شـورا و  ۶/۷/۹۸ات مالی شهرداری و پرداخت هزینه ها، پس از طرح در جلسات انجام تعهد

مذکور در جلسه مطرح و پـس از ¬ کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون های ۱۴/۷/۹۸نیز مورخ 

س جلسه مب بحث و تبادل نی بر مسکوت ماندن الیحه جهت بررسی بیشتر به اتفاق آرا مقرر نظر و أخذ رأی، بنا به پیشنهاد ر

  بماند. شد؛ الیحه مذکور به مدت یک هفته مسکوت 

  دستور هشتم:

در دبیرخانه شورا  ۸/۲/۹۸مورخ  ۲۱۴ثبت شده به شماره ۷/۲/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۷-۹۹۶۴-رف ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش۸

ـن ۹/۲/۹۸خ اعالم وصول شده در نودمین جلسه مور  نامـه ارزش  شورای اسالمی شهر رشت مبنـی بـر بررسـی و تصـویب "آ

ها)" پـس از طـرح در جلسـات متعـدد کمیسـیون  قانون شهرداری ۱۰۰ماده  ۱۱معامالتی ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره 

یسیون برنامه، بودجه و کمیسیون  عمران و توسعه شهری و کم ۱۱/۸/۹۸عمران و توسعه شهری شورا و نیز جلسه مشترک مورخ 

نظر و أخذ رأی، بنـا بـه پیشـنهاد  های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون

س جلسه مبنی بر مسکوت ماندن الیحه جهت بررسی بیشتر به اتفاق آرا مقرر شد؛ الیحه مذکور به مدت یک هفته مسکوت   ر

  بماند.

ن ۱۶ماده  ۲شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ۸/۸/۹۸به غیبت آقای بهراد ذاکری در جلسه مورخ سپس با توجه  نامـه  آ

  ، به اتفاق آرا غیبت شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات آقای بهراد ذاکری داخلی شورای اسالمی شهر غیبت

  نامبرده موجه تشخيص داده شد.

  برگزار گردد. ۲۹/۸/۹۸جلسه بعدی شورا روز چهارشنبه مورخ  همچنین مقرر شد -

  با ذکر صلوات پایان یافت. ۱۹جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              ، محمدحسن علیپور ، حامد عبدالهی ،  د اسماعیل حاجی پور ، احمد رمضانپور ، ، فاطمه شیرزا حاضرین : 

   محمدحسن عاقل منش فرهام زاهـد ، حجت جـذب ،،  سیدامیرحسین علوی ، رضا رسولی                

  بهراد ذاکـری               

   غایبین :   
 



  
  
  
  
  
  

 
٥٢ 

 

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

  فاطمه شيرزاد ١١٤ ٢٩/٨/٩٨ ١٦:٤٠:ساعت  چهارشنبه عادي

چهاردهمین جلسه (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشـت در ، یکصد و ۲۷/۸/۹۸مورخ  ۱۶۷۵براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا بـا قرائـت  محل ساختمان شورای اسالمی شهر رشت به ریاست جناب آقای اسماعیل حاجی پور ر

  آیاتی چند از کالم هستی بخش قرآن مجید برگزار گردید.

  دستور جلسه:  
  ـ نطق رئیس و اعضای شورا.

د ذیحساب درخصوص ۱۹/۸/۹۸مورخ  ۹۸/ش/۸۷۳۲/م/۱۷۹۲به شمارهرشت  ـ بررسی نامه شهرداری   رشت. شهرداری دوم تأ

ریال (پانزده میلیون ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰درخصوص پرداخت مبلغ  ۲۶/۸/۹۸مورخ  ۹۸ـ۵۲۷۷رف ـ ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

  مات شهری بودجه سال جاری.خد ۴۱۷۰۱تومان)کمک مالی به آقای پیمان نقی زاده از محل ردیف کد اعتباری 

درخصوص  نامگذاری معابر پیرو شصـت و چهـارمین  ۱۴/۸/۱۳۹۸مورخ ۱۳۹۸ـ  ۱۴۳۸۵۰ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ

  . ۸/۸/۹۸نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

بودجـه برخـی از ردیـف هـای در خصـوص اصـالح  ۲۲/۷/۱۳۹۸مـورخ  ۱۳۹۸ـ۴۳۰۵ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

شهرداری رشت با  ۱۳۹۸تحت عنوان؛ هزینه رفت و روب و جمع آوری زباله" در بودجه عمرانی سال  ۳۰۵۰۲۰۲۰۱۱عمرانی  و ایجاد ردیف 

  میلیارد به منظور کسری بودجه مربوط به قراردادهای رفت و روب. ۱۴۰اعتبار 

هـای سـطح ¬درخصوص جابجایی تعدادی از کیوسک ۱۵/۷/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸ـ۳۹۹۱ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

  شهر رشت.

درخصوص برگزاری فراخـوان عمـومی جهـت بازگشـایی  ۲/۸/۱۳۹۸مورخ ۱۳۹۸ـ  ۴۴۶۶بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ ـ

  معلم . ۲مسیر بلوار کوچکی در اتصال بلوار اصفهان به فاز 

ریـال (شـانزده ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸در خصوص پرداخت مبلـغ ۱۱/۷/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸ـ۳۷۷۶به شماره ش رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت  ـ

  میلیون و هشتصد هزار تومان) کمک مالی به موسسه تعلیم قرآن شهید بهشتی رشت.

ن۷/۲/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۷-۹۹۶۴-ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره شرف ن شـهر نامـه ارزش معـامالتی سـاختما¬در خصوص "آ

  ماده صد قانون شهرداریها)". ۱۱رشت (موضوع تبصره 

ریـال( بیسـت و  ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰در خصوص هزینه مبلغ  ۲/۷/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸ـ۲۵۰۶ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

  پنج میلیون تومان) بابت پروژه آمارگیری و آزمون سواد قرآنی در استان گیالن .

یئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن درخصوص تمدید مصوبه چهل و ششـمین جلسـه ـ بررسی نامه رئیس  ه

ماده واحده قانون تسهیالت برای توسعه طرحهـای فاضـالب و  ۳به مدت سه سال (تبصره  ۴/۴/۱۳۹۷شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  .مجلس شورای اسالمی و..) ۲۴/۲/۱۳۷۷بازسازی شبکههای آب شهری مصوب

ـن نامـه اجرائـی تقسـیط  ۳۰/۵/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸-۲۵۸۸-ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف  درخصوص "اصـالحیه آ

  ماده) . ۱۷تبصره) و قرارداد تقسیط (در  ۱۷ماده و  ۱۵مطالبات شهرداری رشت" (در 
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  نطق پیش از دستور منشی شورا:

در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی محترم شورای اسالمی شهر رشت با قرائت بخشی از وصیت نامـه یکـی از 

  شهدای گرانقدر، دستور کار جلسه امروز را بیان نمودند. 

  نطق پیش از دستور رئیس شورا:

به اعتراضات صورت گرفته در روزهای اخیـر سپس آقای اسماعیل حاجی پور، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت با اشاره 

گفتند: مردم صاحبان این نظام و انقالب هستند. اعتراضاتی در این روزها صورت پذیرفت که حق مردم بود اما در این اعتراض 

زدن طلب اقداماتی را انجام دادند که دل هر ایرانی را به درد آورد. حمله بـه امـوال عمـومی، آتـش  تعدادی سودجو و فرصت

اند مشخص شـد کـه رود و افرادی که دستگیر شدههایی است که از جیب مردم میها خسارتها و بانکبنزینها، پمپماشین

  چه کسانی هستند.

ای رسمی از سوی شورای اسالمی شهر رشت منتشر و اغتشاشات اخیر محکوم شد. اعتـراض حـق مـردم در همین راستا بیانیه

ات قطعًا رسیدگی شود. نکته بسیار مهم این است که افزایش قیمت بنزین به سایر کاالها اثر نگذارد است و باید به این اعتراض

ربط نظـارت کـافی داشـته باشـند تـا چون مردم بسیار گرفتارند و در مباحث معیشتی دچار مشکل هستند امیدوارم ارکان ذی

  اند جلب شود. کار بودهرضایت مردمی که همواره پای

اسالمی شهر رشت سپس با اشاره به حضور مردم در سراسر کشور برای حضور در راهپیمـایی و حمایـت از نظـام  رئیس شورای

  مقدس جمهوری اسالمی ابراز امیدواری کردند تا در راستای پیشبرد اهداف کشور گام برداشته شود.

زمان جنگ خود را نشان داده و جوانمردانـه  ایشان همچنین با تبریک روز بسیج فرارسیدن این روز را به تمام بسیجیانی که در

کننـد تبریـک گفتـه و بـرای ایـن عزیـزان آرزوی موفقیـت و ایستادند و امروز نیز در ساخت مملکت حضور داشته و کمک می

  تندرستی نمودند.

فتـه شـود و ریاست محترم شورا سپس در بخش دیگری از سخنانشان عنوان نمودند؛ جایی که کار شـهردار ایـراد دارد بایـد گ

م. چون اگر شهردار بد عمل کند یعنی شورا بد عمل کرده است. بنده بـه  شهردار نیز نباید ناراحت شود. ما باید ایرادات را بگو

سال قبل این کار  ۲شدت از عملکرد شهردار در لندفیل سراوان حمایت می کنم. کاری را شهردار در آنجا انجام داده است که باید 

  ماه این کار اتفاق افتاده است.  ۳اما طی شد؛ انجام می

رات و احکام نیستم و هیچ خواهم این وقت نیز نمیرئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت تصریح کردند: بنده در جریان تغ

است و ما را بدانم زیرا در وظایف پیش رویم این وجود ندارد که در کار شهردار دخالت کنم. همه می دانیم کار شورا چیز دیگری 

عنوان اعضای شورا بگذاریم که این فرد به آنجا رفت و فرد دیگر از جایی دیگر عوض شود. به همین دلیل نباید وقت خود را به

  ام کسی را بردار یا در جایی تا به امروز حتی یک کلمه نگفته

ایشان خاطر نشـان کردنـد: تمـامی  شود.منصوب کن زیرا این وظیفه بنده نیست. زیرا باعث کوچک شدن جایگاه شورایی می

توانند بابت امور شهر از شهردار توضیح بخواهند و این از اختیارات قانونی است. شهردار باید کار خود را انجام اعضای شورا می

  دهد و اعضای شورا توضیحات الزم را بخواهند.

  نطق پیش از دستور ناطق اول: 

اهللا رضا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، با عرض تسلیت درگذشت پروفسور فضلدر ادامه سرکار خانم فاطمه شیرزاد رئیس 

  از نوابغ و دانشمندان ایران و جهان، گفتند: پروفسور رضا از افتخارات شهر رشت بودند.
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روز نیـز سپس ایشان با تبریک فرارسیدن هفته بسیج، بیان داشتند: این هفته را به بسیجیان شهر رشت و استان گیالن که ام 

در کنار مردم برای سازندگی در تالش هستند تبریک میگویم. امروز نیز اجتماع پرشور مردمی حمایت از امنیت و اقتـدار کشـور 

برگزار شد که مقابل اقدامات هنجارشکنانه برخی ایستادگی صورت گرفت و در شهر رشت نیز خوشبختانه شاهد حضـور پرشـور 

  مردم بودیم.

های صورت گرفته در شهرداری رشت، گفتنـد: امیـدوارم آقـای در ادامه سخنانشان با اشاره به عزل و نصب سرکار خانم شیرزاد 

ای با شهردار رشت در دفتـر خـود داشـتم کـه بسـیاری از شهردار در این خصوص پاسخگو باشند. بنده در دو روز گذشته جلسه

  های خوبی از روند شمسائل خوشبختانه برای بنده مشخص شد. شهردار محترم نیز گزار

ای که یادداشت کردم ایـن های بنده جملهمباحث مختلف مطرح کردند که دارای نکات مثبت و منفی بود. با توجه به صحبت

  ها هیچ دخالتی ندارد و متأسفانه این امر از جایی هدایت می شود.است که شهردار در عزل و نصب

  نطق پیش از دستور ناطق دوم:

رضا رسولی عضو محترم شورای شهر رشت، با بیان اینکـه امیـدواریم بـا درایـت و تـدبیری درسـت شـرایط سپس آقای دکتر 

معیشتی مردم با توجه به افزایش نرخ بنزین سخت نشود، عنوان نمودند؛ پس از چند ماه افت و خیز شهر در حال رسیدن بـه 

وظایف نظارتی خود عمل کند آن را چـوب الی چـرخ  شرایط ثبات است، هر چند هنوز برخی در تالش هستند که اگر کسی به

گذاشتن جلوه دهند که امیدوارم خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند. مطمعنًا تالش همه ما بر این اسـت کـه بهتـرین 

ن کس چنـیشده نیست و هیچ شود به معنی دشمنی سازماندهیشرایط در شهر رقم بخورد. بدون شک اگر انتقادی مطرح می

  هدفی ندارد. 

ایشان افزودند؛ امیدواریم یک دوستی باعث نشود سیستم شهرداری و شورا و مدیریت شهری به انحراف کشیده شود. شهردار 

شود به این معنا رشت در حال پیدا کردن شناخت الزم است و بنده نیز هدفی جز کمک کردن نداشتم و اگر صحبتی مطرح می

هر را از ریـل خـارج کنـیم. یقـین دارم شـهردار رشـت بـا تکمیـل شـناخت خـود افـراد را نیست که بخواهیم مسیر حرکت شـ

  است. ¬شدهها روشنایشان بسیاری از واقعیت و قطعًا تا به امروز برای بهترخواهندشناخت

جه هستیم هاست با این مشکالت مواآقای رسولی در ادامه با اشاره به وضعیت روکش آسفالت معابر شهر رشت، گفتند: ما سال

و این موضوع که باعث ایجاد مشکالت زیادی در سطح شهر شده است ربطی به فرد مشخصی ندارد. سالیان سـال اسـت کـه 

توان گفت که این مبـالغ از بـین رفتـه های بسیار زیادی در زمینه آسفالت شده اما به دلیل عدم فنی بودن انجام کار میهزینه

  است.

خواهـد یـک شهر ما با این مشکالت مواجه است. امیدوارم این برداشت نشود که کسی می هاستایشان اضافه کردند: مدت

خواهد کار کنـد و در دار را به گردن شهردار فعلی بگذارد. مدیر جدید سازمان عمران شهرداری جوانی است که میمشکل تاریخ

کرده است فیت آسفالت معابر شهر رشت تهیه عنوان سند عملیاتی طرح راهبردی بهبود کیتالش است. شورای پنجم طرحی به

  شده که چندان مورد توجه و مورد استفاده قرار نگرفته است. به شهرداری رشت ابالغ  ۹۶که در اسفندماه سال 

امضا یک طرح را پذیرش کرده است  ۱۱عضو محترم شورای شهر رشت در پایان سخنانشان تأکید کردند: قطعًا شورا زمانی که با 

  نتظار وجود دارد که مطالبه گری برای رسیدن به نهضت کیفی آسفالت نیز وجود داشته باشد.این ا
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  ***  اعالم وصول *** 

در دبیرخانـه   ۲۹/۸/۹۸مورخ  ۱۶۸۹ثبت شده به شماره  ۲۷/۸/۹۸مورخ  ۹۸_۵۳۴۵رف ــ ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش۱

ن وضعیت دکل های مخابراتی سطح شهر رشت" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس  شورا در خصوص "ماده واحده تع

از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی ضمن مخالفت با دوفوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون ذیربط 

  ارجاع گردد.

  

  ***  مصوبات *** 
  دستور اول:

درخصوص  ۲۸/۸/۹۸/م مورخ ۱۸۷۴ثبت شده به شماره  ۱۹/۸/۹۸مورخ  ۹۸/ش/۸۷۳۲/م/۱۷۹۲ـ نامه شهرداری رشت به شماره ۱

د ذیحساب دوم شهرداری رشت با توجه به معرفی آقایان: احمدرضا حق بین، کریم سرپرست و خانم هاجر خرمدل ماسوله ¬تأ

 ۳۴مـاده  ۴ره ها و تبص¬قانون شهرداری ۷۹با سابقه مدیریت مشخص برای تصدی مدیریت مالی شهرداری و در اجرای ماده 

ن نامه استخدامی کارکنان شهرداری های که مقرر می دارد ذیحساب دوم یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی ¬آ

د شورا منصوب می شـود، در جلسـه مطـرح و پـس از بحـث و  واجد شرایط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تأ

د نظر و اخذ رأی، پیشنهاد ¬تبادل شهرداری مبنی بر معرفی آقای احمدرضا حق بین، به عنوان ذیحساب دوم شهرداری مورد تأ

  قرار گرفت.

  دستور دوم: 

 ۲۸/۸/۹۸مـورخ  ۱۶۷۷ثبت شده به شماره  ۲۶/۸/۹۸مورخ  ۹۸ـ۵۲۷۷رف ـ¬ـ الیحه یک فوریتی شهرداری رشت به شماره ش۲

ریـال (پـانزده میلیـون ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰نظر دارد؛ نسبت بـه پرداخـت مبلـغ رشت در ¬در دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شهــرداری 

تومان)کمک مالی به آقای پیمان نقی زاده راننده استیجاری و در اختیار شورا که در حین مأموریت اداری به همراه مسئول واحد 

ه تصـادف گردیـده وبرابـر گـزارش دچـار سـانح ۱۵بنا بر گزارش کالنتـری ۲/۷/۹۸حمل و نقل و مسئول کارپرداز شورا در تاریخ 

دیدگی بدنی موجب خسارت به خودرو و همچنـین افـت قیمـت خـودرو ایشـان ¬کارشناس رسمی دادگستری عالوه بر آسیب

خدمات شهری بودجه سال جاری،  ۴۱۷۰۱گردیده است، با عنایت به وضعیت نامساعد مالی نامبرده و از محل ردیف کد اعتباری 

ت خصوصی و اشخاص" اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و أخـذ رأی و تحت عنوان"کمک به موسسا

  نفر از اعضای محترم شورا، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.¬آن،با توجه به درخواست شش تصویب دو فوریت

  دستور سوم:

در  ۱۴/۸/۹۸مـورخ  ۱۵۸۱ثبـت شـده بـه شـماره  ۱۴/۸/۱۳۹۸مـورخ ۱۳۹۸ـ  ۱۴۳۸۵۰نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ  ـ۳

شورای اسالمی شهررشـت مبنـی بـر نامگـذاری  ۱۸/۸/۹۸دبیرخانه شورا اعالم وصول شده در یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 

  به شرح؛ ۸/۸/۹۸معابر پیرو شصت و چهارمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

 ر نام کوچه واقـع در میـدان جهـا د، شـهرک فرهنگیـان، سـمت راسـت، کوچـه یـاس بـه نـام "کوچـه شـهید اسـماعیل ـ تغ

  ناصح(یاس)".

 بست مابین بـن ـ نامگذاری بن بست واقع در بلوار شهید افتخاری، سمت راست، خیابان امام حسین(ع)، کوچه طالقانی، بن 

  بست سجاد به نام "بن بست سیتکا". بست سجودی و بن
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 های واقع در بلوار شهید افتخاری، سمت چپ، جنب دخانیات، کوچه شهروند، سمت راسـت،  بست ـ نامگذاری کوچه ها و بن

  ، به نام"گیالر" به صورت زوج و فرد.۴کوچه شهریور، شهریور 

  ـ نامگذاری کوچه واقع در خیابان شهید مطهری، ساغریسازان، سمت چپ، جنب حوزه علمیه خواهران بـه نـام "کوچـه شـهید

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و اخذ گـزارش  ۲۰/۸/۹۸یل سیرت نیا"، پس از طرح در جلسه مورخ مدافع حرم سید اسماع

  از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور چهارم:

در  ۲۳/۷/۹۸مـورخ ۱۴۵۰ثبـت شـده بـه شـماره  ۲۲/۷/۱۳۹۸مـورخ  ۱۳۹۸ــ۴۳۰۵ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ۴

بـر اینکـه بـا   شورای اسالمی شهر رشت، مبنـی ۸/۸/۹۸دبیرخانه شورا اعالم وصول شده در یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ 

داری رشت و شهر ۱۳۹۸میلیارد لایر هزینه رفت و روب و جمع آوری زباله در بودجه مصوب سال  ۴۴۰عنایت به تصویب اعتبار 

همچنین افزایش غیرمنتظره هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کارگری که باعث پیشی گرفتن هزینه هـا از بودجـه 

های قراردادهای رفت و روب تا پایان سال جـاری مواجـه نمـوده  مصوب شده و شهرداری را با کمبود اعتبار در پرداخت هزینه

بـازرس محتـرم کـل اسـتان کـه بـه جهـت  ۱۱/۶/۹۸مورخ  ۱۳۶۴۶۲/۰۴۰شده و مکاتبه شماره  است و به استناد استعالم انجام

های ناشی از عدم اجرای وظایف ذاتی شهرداری، پرداخت مابه التفاوت حقـوق کـارگران را ¬جلوگیری از مشکالت و محدودیت

شهرداری رشت در نظر دارد نسبت کسر مبلـغ بالمانع اعالم نموده اند با توجه به شرح خدمات و اسناد مناقصه و برآورد هزینه 

تحت عنوان؛ هزینه رفت و  ۳۰۵۰۲۰۲۰۱۱میلیارد ریال از تعدادی از ردیف های عمرانی مشروحه زیر و همچنین ایجاد ردیف  ۱۴۰

های میلیارد با توجه بـه اینکـه همچـون سـال ۱۴۰شهرداری رشت با اعتبار  ۱۳۹۸روب و جمع آوری زباله" در بودجه عمرانی سال 

  )رفت و روب به عنوان یکی از پروژههای عمرانی بودجه محسوب میگردید، اقدام نماید؛۱۳۹۶ماضی(تا انتهای سال
  
  

  
کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسـیون مـذکور در جلسـه  ۲۶/۸/۹۸پس از طرح در جلسه مورخ 

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی با پیشـنهاد شـهرداری بـه اتفـاق آرا موافقـت گردیـد و مقـرر شـد؛ کسـر مبلـغ 

" موجـب عـدم اجـرای برنامـه هـای ارائه خدمات عمرانی سازمان فاوا"تحت عنوان ۳۰۱۰۴۰۴۰۰۱ریال از ردیف  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰

شهرداری در خصوص برنامه خودکارسازی، ناحیه محوری و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان در حـوزه شهرسـازی و سـایر 

  وظایف و خدمات شهرداری نگردد.

  ريال) ١٠٠٠(ارقام به مبلغ كسر   عنوان رديف عمراني

  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰  مطالعات بازاریابی و تامین مالی و بسته های سرمایه گذاری -۳۰۱۰۳۰۳۰۰۲

  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰  شهرسازیمطالعات  -۳۰۱۰۳۰۳۰۰۳

  ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ارائه خدمات عمرانی سازمان فاوا -۳۰۱۰۴۰۴۰۰۱

  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰  بازنگری، طراحی و اجرای خطوط ویژه و انبوه -۳۰۳۰۸۰۸۰۰۴

  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰  خرید ماشین آالت عمرانی و خدمات شهری -۳۰۸۰۱۰۱۰۰۱
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  دستور پنجم:

در دبیرخانه  ۲۰/۷/۹۸مورخ  ۱۴۱۹ثبت شده به شماره  ۱۵/۷/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸ـ۳۹۹۱ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ۵

شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر اینکه شهرداری رشـت،  ۸/۸/۹۸شورا اعالم وصول شده در یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ 

مد آموزگار، قربانعلی فالحتی، های آقایان؛ ایرج تیموری، کامبیز بهاری، سید احدر نظر دارد؛ نسبت به جابجایی و انتقال کیوسک

های پیشنهادی جدید فاقد مزاحمت و مورد تعرفه مناطق اقدام نماید، پـس از طـرح در سید نظیر سرداری و امیر تکه به مکان

جلسه مطرح و پس از بحث  کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در ۲۵/۸/۹۸جلسه مورخ 

أخذ رأی، بنا به پیشنهاد رئیس محترم شورا به اتفاق آرا مقرر گردید الیحه مورد نظر به منظور بررسـی بیشـتر در  و تبادل نظر و

  بماند.کمیسیون ذیربط به مدت یک هفته مسکوت 

  دستور ششم:

بیرخانـه در د ۴/۸/۹۸مـورخ ۱۵۱۳ثبت شده به شـماره  ۲/۸/۱۳۹۸مورخ ۱۳۹۸ـ  ۴۴۶۶الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ ـ۶

شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر اینکه شهرداری رشـت  ۱۸/۸/۹۸شورا اعالم وصول شده در یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 

معلـم بـه  ۲در نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان عمومی جهت بازگشایی مسیر بلوار کوچکی در اتصال بلوار اصفهان بـه فـاز 

ن، تسهیل در عبور و مرور و کاهش بار ترافیک و.. اقدام نماید پس از طـرح در جلسـات جهت ایجاد شرایط رفاه برای شهروندا

کمیسیون برنامـه و بودجـه و حقـوقی شـورا و اخـذ  ۲۶/۸/۹۸کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و مورخ  ۲۵/۸/۹۸مورخ 

ا به پیشنهاد رئیس محترم شورا بـه گزارش از کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، بن

  بماند. اتفاق آرا مقرر گردید الیحه مورد نظر به منظور بررسی بیشتر در کمیسیون ذیربط به مدت یک هفته مسکوت 

  دستور هفتم:

ه در دبیرخان ۱۴/۷/۹۸مورخ ۱۳۹۶ثبت شده به شماره  ۱۱/۷/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸ـ۳۷۷۶ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ــ۷

بر اینکه شهرداری رشت به  شورای اسالمی شهر رشت مبنی ۸/۸/۹۸شورا اعالم وصول شده در یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ 

ریال (شانزده میلیون و هشتصـد هـزار ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸جهت حمایت از ترویج فرهنگ قرآنی در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

مـدیریت  ۲۰/۵/۹۸مـورخ  ۶۱۵ید بهشتی رشت، حسـب درخواسـت شـماره ک/تومان) کمک مالی به موسسه تعلیم قرآن شه

محترم موسسه مذکور و با توجه به عام المنفعه بودن آن موسسه و عدم دریافت شهریه از قرآن آموزان محترم و همچنین بـه 

ن (کمـک بـه خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنـوا ۴/۴۱۶۰۸جهت حل مشکالت مالی آن و از محل ردیف کد اعتباری 

سایر سازمان ها و ارگان ها، امور هنری، فرهنگی و  مذهبی و تشکل های غیر دولتی) اقدام نمایـد پـس از طـرح در جلسـات 

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گـزارش از  ۲۶/۸/۹۸کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ  ۱۳/۸/۹۸مورخ 

  پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید. جلسه مطرح و کمیسیون های مذکور در

  دستور هشتم:

در دبیرخانه شورا  ۸/۲/۹۸مورخ  ۲۱۴ثبت شده به شماره ۷/۲/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۷-۹۹۶۴-رفـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش۸

نشورای اسالمی شه ۹/۲/۹۸اعالم وصول شده در نودمین جلسه مورخ  نامه ارزش معامالتی ر رشت  جهت بررسی و تصویب آ

ها) (پیوستی)، با عنایت به رشد فزاینده و بی رویه سـاخت و ماده صد قانون شهرداری ۱۱ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره 
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نون، جـدول تاک ۹۲سازهای غیرمجاز در اکثر نقاط شهر رشت، ضمن در نظر گرفتن چند برابر شدن قیمت زمین و مسکن از سال 

ارزش معامالتی ساختمان که از آن سال تاکنون با تصویب شورای اسالمی شهر رشت مالک اخذ جرایم بوده، تجدید نظر نشده 

رات صورت گرفته در ارزش ساختمان، عمًال نه تنها بازدارندگی الزم برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را نـدارد،  است و با تغ

گان به تخلف ساختمانی و عدول از ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفضیلی نیز شده است، پس از بلکه باعث ترغیب سازند

کمیسیون  عمران و توسـعه  ۱۱/۸/۹۸طرح در جلسات متعدد کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و نیز جلسه مشترک مورخ 

ای مـذکور در جلسـه مطـرح و پـس از بحـث و هشهری و کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون

ـنتبادل -مـاده صـد قـانون شـهرداری ۱۱نامـه ارزش معـامالتی سـاختمان شـهر رشـت (موضـوع تبصـره نظر و أخذ رأی، "آ

  نفر از اعضای محترم شورا،به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.۸ها)"(پیوستی)باتوجه به حضور 

  دستور نهم:

در دبیرخانـه  ۴/۷/۹۸مـورخ ۱۳۱۲ثبت شده به شماره  ۲/۷/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸ـ۲۵۰۶ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ۹

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شـهرداری رشـت در  ۱۰/۷/۹۸شورا اعالم وصول شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن، نسبت به هزینـه مبلـغ  ۲۳/۷/۹۷مورخ  ۳۸۶۳۸۸نظر دارد حسب ابالغیه شماره 

ریال( بیست و پنج میلیون تومان) بابت پروژه آمار گیری و آزمون سواد قرآنی در استان گیالن و از ردیف اعتباری  ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰

 ۴۱۷۰۲مـذکور از ردیـف اعتبـاری  خدمات شهری بودجه سال جاری و با توجه به کمبود اعتبار آن ردیف با کسـر مبلـغ ۴/۴۱۶۰۸

کمیسـیون  ۱۹/۸/۹۸خدمات شهری بودجه سال جاری و اضافه نمودن به کد مذکور، اقدام نماید پس از طرح در جلسـه مـورخ 

برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی بنا به 

محترم شورا به اتفاق آرا مقرر گردید الیحه مورد نظر جهت بررسی در کمیسیون فرهنگی و اجتمـاعی شـورا بـه  پیشنهاد رئیس

  مدت یک هفته مسکوت بماند.       

  دستور دهم:

/ص مـورخ ۵۱۸۲/۱۱۱/۹۸ـ نامه رئیس  هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شـرکت آب و فاضــالب اسـتان گـیالن بـه شـماره ۱۰

در دبیرخانه شورا اعالم وصـول شـده در یکصـد و هشـتمین جلسـه مـورخ  ۲/۶/۹۸مورخ  ۱۰۷۸به شماره  ثبت شده ۳۰/۵/۹۸

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر صدور مجوز تمدید مصوبه چهل و ششمین جلسه شـورای اسـالمی شـهر رشـت  ۲۵/۶/۹۸

ماده  ۳اده از ظرفیت های قانونی تبصره های آب و فاضالب شهر رشت با استف، جهت تسریع در اجرای پروژه ۴/۴/۱۳۹۷مورخ 

مجلـس شـورای  ۲۴/۲/۱۳۷۷هـای آب شـهری مصـوبهای فاضالب و بازسازی شبکهواحده قانون تسهیالت برای توسعه طرح

شرکت مـذکور،   ۱۷/۷/۱۳۹۸/ص مورخ ۷۱۸۸/۱۱۰/۹۸شورای اقتصاد و با لحاظ نامه شماره  ۱۶/۶/۱۳۹۴مصوبه  ۷اسالمی و ماده 

مـذکور در جلسـه  کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی  شورا و أخذ گـزارش از کمیسـیون ۲۶/۸/۹۸جلسه مورخ پس از طرح در 

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با درخواست شرکت آب و فاضالب استان گیالن مبنی بر تمدید مصوبه چهـل و 

نفر از اعضای  ۸ل و به شرح زیر و با توجه به حضور به مدت یک سا ۴/۴/۱۳۹۷ششمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گردید؛
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  بازه مصرف ماهانه هرواحد

  (لیتر در ماه)

مصوبه شورای  ۷سهم ماده 

  اقتصاد به ازای هر لیتر (ریال)

  مالحظات

    ۰  ۵تا  ۰

    ۱   ۱۰ تا ۵

    ۱  ۱۵ تا ۱۰

    ۱  ۲۰ تا ۱۵

    ۱  ۲۵ تا ۲۰

    ۱  ۳۰ تا ۲۵ 

    ۲  ۳۵ تا ۳۰

    ۲  ۴۰ تا ۳۵ 

    ۲  ۵۰ تا ۴۰

    ۲  ۵۰باالتر از 
  

  
  

موضوع مصوبه شورای  ۷) ریال به ازای هر لیتر آب مصرفی به عنوان سهم ماده ۱از کلیه مشترکین آب در بخش غیرخانگی مبلغ(

  اقتصاد در قالب (آب بهاء) از طریق درج در قبوض، دریافت گردد.
  

  ماهانه هرواحدبازه مصرف 

  (لیتر در ماه)

  )۳سهم تبصره (

ماده واحده آب به ازای هر لیتر 

  (ریال)

  )۳سهم تبصره (

ماده واحده فاضالب به ازای هر لیتر 

  (ریال)

  ۰  ۰  ۵تا  ۰

  ۰  ۱   ۱۰ تا ۵

  ۰  ۱  ۱۵ تا ۱۰

  ۷/۰  ۱  ۲۰ تا ۱۵

  ۷/۰  ۱  ۲۵ تا ۲۰

  ۷/۰  ۱  ۳۰ تا ۲۵

  ۴/۱  ۲  ۳۵ تا ۳۰

  ۴/۱  ۲  ۴۰ تا ۳۵

  ۴/۱  ۲   ۵۰ تا ۴۰

  ۴/۱  ۲  ۵۰باالتر از 
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  ۳۱/۶/۱۳۹۸ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت .... منتهی به تاریخ  ۳گزارش ایجاد درآمد ووصول منابع مالی تبصره 
  

  مالحظات  مبلغ وصول شده(ريال)  درآمد ايجادي(ريال)  شرح  رديف

    ٠٠٠/٣٩٨/٦٧٧/٤٧  ١٢٩/٨٢١/٨٣٥/٦٠  ) آب بهاء و فاضالب بهاء٣تبصره (  ١
  ٠٠٠/٧٧٤/٥١٩/٣٣  ٦٠٦/٧٩٢/٩٣٠/٤٢  ) مصوبه شوراي اقتصاد٧ماده (  ٢  به شرح ذيل

  ٠٠٠/١٧٢/١٩٧/٨٢  ٧٣٥/٦١٣/٧٦٦/١٠٣  جمع كل
  

  اقدامات صورت گرفته با توجه به مجوزهای صادره در جهت اجرای پروژه های مصوب (ارقام به میلیون ریال)
  

اعتبار   شرح پروژه  رديف
  تخصيصي

تأمين   تاريخ صدور  شماره مجوز
  اعتبار شده

  ٥٠٠/٢٢  ١٨/١٠/٩٧  /ش٢٤٧٥/٩٧  ٠٠٠/٢٥  تكميل عمليات اجرايي تصفيه خانه فاضالب جنوبي رشت(مدل دوم)  ١
  ٠٠٠/٢٦  ٧/١١/٩٧  /ش٢٦٨٨/٩٧  ٠٠٠/٢٤  اجراي شبكه جمع آوري فاضالب خيابان شهيد انصاري معلولين رشت  ٢
رودخانه گوهر رود در مسير جاده الكان(از  جمع آوري فاضالب هاي ورودي به  ٣

  شهر تا شهرك مصطفي خميني رشت)الكان
  ٥٥٤/٤  ٦/٨/٩٧  /ش١٨١٣/٩٧  ٨٤٤/٨٧

  ٠٥٤/٥٣  -  -  ٨٤٤/١٣٦  جمع  
  

) ریال بابت دفـع فاضـالب بـه ۷/۰) ریال به ازای هر لیتر آب مصرفی و مبلغ (۱از کلیه مشترکین آب در بخش غیرخانگی مبلغ(

  ) ماده واحده از طریق درج در قبوض، دریافت گردد.۳تبصره(عنوان سهم 

متر مکعـب بـه ۳۰ریال و برای باالی ۱متر مکعب به ازای هر لیتر ۳۰تا  ۵برای طبقه مصرف  ۷آب و ماده  ۳توضیح:نرخ تبصره 

  ریال می باشد.۲ازای هر لیتر 

متر مکعب به ازای هـر  ۳۰ریال و برای باالی  ۷/۰تر متر مکعب به ازای هر لی ۳۰تا ۱۵فاضالب برای طبقه مصرف  ۳نرخ تبصره 

 ریال می باشد. ۴/۱لیتر 

  درآمد وصولی از محل اجرای این مصوبه در راستای احیا و ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود و هزینه گردد. -۱

ه شورا اعالم گـردد. کلیـه مبـالغ ـ حساب جداگانه ای جهت واریز مبالغ حاصله از این مصوبه توسط شرکت آبفا تشکیل و ب۲

د شورا وفق بند یک مصوبه هزینه گردد  و لیست هزینه کرد و  واریزی به این حساب مشخص، صرفًا در پروژه های مورد تا

  صورتحساب ها هر سه ماه یک بار به شورا ارسال شود. 

ن ۳ شده از طرف شورای اسالمی شـهر رشـت ـ کلیه فرآیند مالی این مصوبه می بایست تحت نظارت حسابرس قانونی تع

  قرار گرفته و نتایج حسابرسی به صورت فصلی به شورا گزارش شود.

) ریال بابت دفع فاضـالب ۷/۰) ریال به ازای هر لیتر آب مصرفی و مبلغ (۱ـ از کلیه مشترکین آب در بخش غیرخانگی مبلغ(۴

موضوع مصوبه شورای  ۷هر لیتر آب مصرفی به عنوان سهم ماده  ) ریال به ازای۱) ماده واحده و مبلغ(۳به عنوان سهم تبصره(

  اقتصاد در قالب (آب بهاء) از طریق درج در قبوض، دریافت گردد.

ـ کلیه فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها و حوزه های علمیه، گلزار شـهدا، یادمـان شـهدا، ۵

های دینی مصرح در قانون، همچنین پایگاه های مقاومت بسیج محالت و سـاختمان  امامزاده ها و مکانهای مذهبی اقلیت

های اداری مراکز عمومی غیردولتی از شمول موضوع این مصوبه معاف می باشند. این معافیت شامل مکانهای تجاری وابسته 

  به آنها نمی باشد.
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ه های اجرای پروژه های مصوب را هر سه ماه یکبار ـ  شرکت آب و فاضالب گیالن موظف است گزارش تأمین منابع و هزین۶

د حسابرس قانونی وفق بند  و به  ۴به شورای اسالمی شهر رشت ارائه نماید. در صورتیکه که گزارش مالی ارائه شده مورد تأ

د صحن شورای اسالمی شهر رشت نرسد، این مصوبه از طرف شورا قابل لغو خواهد بود.   تبع آن به تأ

  دهم:دستور یاز

در دبیرخانه  ۲/۶/۹۸مورخ  ۱۰۷۴ثبت شده به شماره  ۳۰/۵/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸-۲۵۸۸-ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف۱۱

شورای اسالمی شـهر رشـت، درخصـوص بررسـی و تصـویب  ۹/۶/۹۸شورا اعالم وصول شده در یکصد و هفتمین جلسه مورخ 

ن "اصالحیه ماده) (پیوستی)،  ۱۷تبصره) و قرارداد تقسیط (در  ۱۷ماده و  ۱۵رشت"(در  نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداریآ

مجلـس  ۲۷/۱۱/۹۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۷۳در راستای تقسیط باقی مانده مطالبات موضوع ماده 

ن نامه مالی شهرداری ها مبنی بر اختیار تقسیط،  ۳۲شورای اسالمی در خصوص اصالح ماده  پس از طرح در جلسه مـورخ آ

نظر مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون ۳۱/۶/۹۸

ن نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت" (در  و أخذ رأی، اصالحیه ماده)  ۱۷تبصره) و قرارداد تقسیط (در  ۱۷ماده و  ۱۵آ

  ) به اتفاق آرا موافقت گردید.(پیوستی

  برگزار گردد. ۶/۹/۹۸همچنین مقرر شد جلسه بعدی شورا روز چهارشنبه مورخ  -

  با ذکر صلوات پایان یافت. ۲۰جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             حجت جـذب ،حمدحسن علیپور ، حامد عبدالهی ، ، مد اسماعیل حاجی پور ، فاطمه شیرزا  حاضرین : 

  بهراد ذاکـری،  محمدحسن عاقل منش فرهام زاهـد ،،  سیدامیرحسین علوی ، رضا رسولی               

  احمد رمضانپور  غایبین :   
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  ١٣٩٨آذرماه  
 ١٢١الي      ١١٥جلسه   
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  کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:مهمترین مباحث طرح شده در 

  پور یوسفیدر خصوص پرداخت غرامت به وراث  یشهردار پیشنهادی  حهیمخالفت با ال -

متعلق  یجار یامورات مربوط به بازارچه ها و اماکن است اریاخت ضیدر خصوص تفو یشهردار  پیشنهادینامه  یبررس -

بـر آن  میباشد، تصـم یم یکشاورز  یو فرآورده ها یمشاغل شهردار  یسازمان سامانده اریکه در اخت یبه شهردار 

 یشهردار  فیاز وظا یدر جهت انجام بخش نآ لیتشک تیبه مفاد اساسنامه سازمان مذگور، و ماه تی: با عنادیگرد

به  یاز یشهر، ن یاسالم یآن در شورا بیمذکور و تصو فیانجام وظا یبودجه سازمان برا یمنابع مال نیو به تبع تام

شهر نبوده و سازمان موظـف اسـت در چـارچوب اساسـنامه و  یاسالم یدر شورا یمجدد موارد درخواست بیتصو

  .  دیآن اقدام نما جامبودجه مصوب خود نسبت به ان

درخواست شرکت آب و فاضالب استان گیالن مبنی بر تمدید مصوبه چهل و ششمین جلسه شورای اسالمی  یبررس -

  : دیکه مقرر گردماده واحده قانون تسهیالت ....)  ٣(تبصره  ٤/٤/١٣٩٧شهر رشت مورخ 

جهت اخـذ مجـوز  ،یدادگستر  یکارشناس رسم یدرخواست اپراتورها توسط سازمان فاواء و بررس افتیاز در  پس

  قرارداد به شورا ارائه گردد. دیتمد ایانعقاد  یبرا
  

  ح شده در کمیسیون توسعه و عمران شهری:ر مهمترین مباحث ط

  ٩٨سال  یقیتشو زهیمواد جا یبرخ هیدر خصوص اصالح یشهردار  پیشنهادی حهیال یبررس -

مصوبه جلسه چهل و ششم شـورا در مـورد شـرکت آب و  ٧در خصوص بند  یشهردار پیشنهادی  حهیبا ال موافقت -

  فاضالب

  رشت   یشهردار  یشهروند یکیروند ارائه خدمات الکترون یبررس -

  در سطح شهر    فیبال تکل یرمسکونیغ یکاربر  یدارا یها نیزم تیوضع یبررس -

  سطح شهر یعمران یپروژه ها یها تیاولو یبررس -

  یبلوار کوچک ریمس ییدرخصوص صدور مجوز فراخوان بازگشا یشهردار  پیشنهادی حهیبا ال موافقت -

  سطح شهر یمخابرات یدکل ها تیوضع ندرخصوص تع یشهردار پیشنهادی  حهیال یبررس -

  یلیدرخصوص آسانسور ساختمان کانون هموف یشهردار پیشنهادی  حهیبا ال موافقت -

  سبز یفضا ینگهدار  یاعتبار  فیرد شیدر خصوص افزا یشهردار پیشنهادی  حهیال یبررس -

  

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

 گزارش ارائه نشده است . -

 

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

  داشت: ریبه شرح ز   یمقرره ها یاسالم یشورا یو اجتماع یفرهنگ ونیسیکم

  هنر به مناسبت روز رشت  هینیدر حس رتیعکس بص شگاهینما یجهت برگزار  یالزم شهردار  اقدام -
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در آسـتانه   انیچ شمیو دکتر ابر  انیناسیهمچون آرسن م یمفاخر بزرگ سیتند ییجانما یبرا یالزم شهردار  ریتداب -

  روز رشت 

کوچـک  رزایم دیشه یروحان یالنیاز اسطوره بزرگ گ ی، ساخت و نصب المان ینسبت به طراح یالزم شهردار  اقدام -

  سردار جنگل  ابانیدر خ یجنگل

  غذا در شهر رشت  ابانیخ ینسبت به راه انداز  یالزم شهردار  اقدام -

سـطح شـهر  یمخـابرات یدکل هـا تیوضع ندر خصوص ماده واحده تع یشهردار پیشنهادی  حهیبا ال مخالفت -

  رشت

  

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

 نیتوسط شرکت فن آپ تلکام و ارتباط آن با حمل و نقل و دورب ینور  بریف شرفتیو تبادل نظر در خصوص پ بحث -

بـر  یو راهـور مبنـ ربطیـذ یبا سازمان هـا ی: معاونت حمل ونقل نسبت به هماهنگدیکه مقرر گرد یکیتراف یها

 یر یـگیثبـت تخلـف و پ یهـا نیدورب عتریهر چه سر  ییساعت) در روز و جانما ١٢در شب (  یساعت کار  شیافزا

  د. نمایدر اسرع وقت اقدام  یحفار  ینوارها یمرمت و بازساز 

: معاونت حمـل ونقـل ظـرف دیکه مقرر گرد  یمسافربر  یاتوبوس ها یو تبادل نظر در خصوص برون سپار  بحث -

را به شورا جهـت اقـدام  جهیاقدام و نت یاسناد مناقصه با در نظر گرفتن صالح شهردار  هیروز نسبت به ته ٢٠مدت 

  .ندیاعالم نما یبعد

و   یر یـگیپ تهیکم لینسبت به تشک یشد، شهردار  مقررشهر رشت که  یو تبادل نظر در خصوص پروژه تراموا بحث -

  . دیشهر اقدام نما یاسالم یبه شورا یارائه گزارش هفتگ نیهمچن
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  ۱۳۹۸ آذر –گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات      کمیسیون               
تعداد نامه های طرح شده در 

  صحن شورا         

  ۴  ۳  ۴  برنامه و بودجه و حقوقی

  -  -  -  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۳  ۱۱ ۶  توسعه و عمران

  -  ۳  ۳  حمل و نقل و ترافیک

  ۱  ۱ ۵  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۶۲  های وارده:تعداد نامه

وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه
  حمل و نقل    

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق       و اجتماعیفرهنگی

۱۴  ۴  ۳  ۰  ۲  ۰  ۱۳۹  

  فقره  ۲۱۵  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۷   تعداد جلسات:

     مصوبه ۱۷ تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه

  حقوقی

  بهداشت،

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگیحمل و نقل و ترافیک  و عمرانتوسعه 

۳  ۰  ۳  ۰  ۱  ۰  ۱۰  
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   :  ١٣٩٨  آذرماهاهم مصوبات شورا در               
  

تومـان)  مسـاعدت  ونیـلی(پنجاه م الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠بر پرداخت مبلغ  یرشت مبن یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ 

تحت عنوان "کمک به مساجد" با کسر مبلـغ  ٢٠/٤١٦٠٨ یاعتبار  فی) سراوان و از محل رده ینیمسجد (حس لیجهت تکم یمال

  " و اضافه نمودن به کد مذکور.یقیتشو یو پراختها ای"هدا انتحت عنو ٤١٧٠٢ یاز محل کد اعتبار  الیر  ونیلیم ٣٠٠

 یاعتبـار  فیـتومان) از رد ونیلیو پنج م ستی( بالیر  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠مبلغ  نهیبر هز  یمبن یشهردار  شنهادیپ حهیموافقت با ال-

و اضافه نمودن  یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٤١٧٠٢ یاعتبار  فیو با کسر از رد یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٤/٤١٦٠٨

  .النیدر استان گ یو آزمون سواد قرآن یر یرگپروژه آما یبه کد مذکور و اختصاص آن برا

 ٤بخـش  ١٤سـنگ  ٤١٦ یدانگ مشاع از ششدانگ پـالک ثبتـ میو ن کی اعیبر ابت یمبن یشهردار  شنهادیپ حهیموافقت با ال-

ملک معـوض در  یپور در صورت موافقت با واگذار  یوسفی یعل میمترمربع) وراث مرحوم ابراه ٦١٠رشت (مساحت کل پالک 

  .یدادگستر  یمسکن مهر با نظر کارشناس

  ماده صد" به شرح؛ ونیسیآراء صادره از کم یماده واحده طرح "شفاف ساز  بیتصو ـ

گـزارش  یمصـوبه نسـبت بـه انتشـار و شـفاف سـاز  نیـدو هفته از ابالغ ا یست حداکثر طمکلف ا یواحده: "شهردار  ماده

باال  یا¬مناطق، با ارزش منطقه تیبا اولو یماده صد در خصوص تخلفات ساختمان ونیسیتخلفات و آراء صادره کم یکارشناس

  ".دیمتخلف اقدام نما یو با حفظ اطالعات شخص

(اتصـال بلـوار  یبلوار کوچک ریمس ییبه منظور بازگشا یفراخوان عموم یبرگزار بر  یمبن یشهردار  شنهادیپ حهیموافقت با ال -

  :دیمعلم) و مقرر گرد ٢اصفهان گلسار به فاز 

  .ردیسه نفره صورت گ یکارشناس أتیتوسط ه ر،یامالک داخل مس متی* برآورد ق

  پروژه افتتاح گردد. یبرا یختصاصها، حساب ا یشهردار  ینامه مال نآ ٤٠ماده  لی* به استناد تبصره دو ذ

  اخذ گردد. مانکاریانجام تعهدات از پ یالزم برا ناتی* تضم

ارزش  یکـاربر  رتغ ،یخدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان ریعوارض و سا ی له بعد از عقد قرارداد در محاسبه* بالفاص

  .ردیمالک عمل قرار گ داالحداث،یجد ابانیبه روز شده با لحاظ خ یمنطقه ا

  ل؛یدکه ها به شرح ذ یدرخصوص جابجائ یشهردار  یشنهادیپ حهیموافقت با ال ـ

  الزهرا. رستانیدب یال قیبلوار رسالت حد فاصل کوچه شقا ؛یمور یت رجیا ی* دکه آقا

  نبش کوچه وارش. لمانیمتر باالتر در بلوار د ٢٠ ؛یبهار  زیکامب ی* دکه آقا

  جنب کوچه سنبل. ییایدر  یروین دانیبه طرف م یامام عل دانیم ؛یفالحت یقربانعل ی* دکه آقا

  متر باالتر) . ٣٠(١٩٠ ابانیتکه؛ نبش خ ریام ی* دکه آقا

مراتـب را  ،یشـنهادیپ یدکه ها ریسا دیجد یینسبت به جانما قیکارشناسانه دق یپس از بررس یمقرر شد؛ شهردار  نیهمچن

  .دیالزم به شورا ارائه نما میجهت اتخاذ تصم

 یو فـرآورده هـا یمشـاغل شـهر  یسـازمان سـامانده رعاملیبـه مـد اریاخت ضیدرخصوص "تفو یشهردار  شنهادیپ یبررس-

سازمان" که پس از بحث و تبادل نظر و اخذ  اریدر اخت یجار یامورات مربوط به بازارچه ها و اماکن است هیکل نهیدر زم یکشاورز 

 یکشـاورز  یهـا¬و فـرآورده یمشـاغل شـهر  یاساسنامه سازمان سـامانده فادبه م تیبا عنا یمقرر اعالم گردد؛ شهردار  یرأ

بودجـه سـازمان  یمنابع مال نیو به تبع تأم یشهردار  فیاز وظا یآن در جهت انجام بخش لیتشک تیرشت و ماه یشهردار 

اسـت در  ظـفشـهر نـدارد و سـازمان مو یاسـالم یدر شـورا یموارد درخواست بیبه تصو یاز یمذکور، ن فیانجام وظا یبرا

  .دیچارچوب اساسنامه و بودجه مصوب خود اقدام نما
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  به شرح؛  یشهرستان رشت به مصوبات شورا با موضوعات یاعتراضات فرماندار  یبررس -

  رشت. یو حمل و بار و مسافر شهردار  یو ورزش یمنظر، فرهنگ مایس یخدمات سازمان ها ی*تعرفه بها

  رشت. یبودجه شهردار  ١٧و  ١٦کرد مواد  نهی*دستورالعمل نحوه هز 

  .یرضا رسول یو عل یاصغر  یرضا عل انیبه آقا هی* پرداخت هد

  مسعود دلدار. ی* ابقاء دکه آقا

رشت با  یشهردار  ١٣٩٨سال  یزباله در بودجه عمران یرفت و روب و جمع آور  نهیتحت عنوان هز  ٣٠٥٠٢٠٢٠١١ فیرد جادی*ا

  .الیر  اردیلیم ١٤٠اعتبار 

  ).ها یقانون شهردار  ١٠٠ماده  ١١ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره  یارزش معامالت نامه ن* آ

  رشت یمطالبات شهردار  طیتقس ینامه اجرائ نآ هی* اصالح

  
  
  
  

  :  ١٣٩٨  آذرماهصورتجلسات شورا در               
   

 جلسهمنشي  شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

   ١١٥ ٦/٩/٩٨        ١٦ :چهارشنبه  ساعت عادي
(عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل  یکصدوپانزدهمین جلسه ٤/٩/٩٨مورخ  ١٧٢٤براساس دعوتنامه شماره 

  شهر رشت به ریاست جناب آقای فرهام زاهد، نائب رئیس محترم شورا، برگزار گردید.اسالمی  ساختمان شورای

  دستور جلسه
  نطق اعضای محترم شورا -

  اعالم وصول طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  بررسی طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  سایر موارد با قید زمان و فوریت -

 در ابتدا جناب آقای فرهام زاهد نائب رئیس محترم شورا ضمن عرض سالم، با توجه به حضور جناب آقای اسماعیل حاجی پور

جهت شرکت در اجالس دو روزه مجمع مشورتی شوراهای کالنشهر و مراکز استانها در کرمانشاه و عدم حضور آقایان حامد عبدالهی 

  و رضا رسولی و همچنین خروج آقایان بهراد ذاکری و محمد حسن علیپور، خواستند تا جلسه در موعد دیگری برگزار گردد.

ز اعضای محترم شورا و حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن، تن ا ٥در ادامه با توجه به عدم حضور 

  با ذکر صلوات خاتمه یافت. ١٧آن رأس ساعت 

  

  

  

  

  

   فرهام زاهـد ،، سیدامیرحسین علوی  حجت جـذب ،د ، فاطمه شیرزااحمد رمضانپور  ،  حاضرین : 

   محمدحسن عاقل منش                

  ، رضا رسولی، حامد عبدالهی  بهراد ذاکـری،  حمدحسن علیپوراسماعیل حاجی پور ، م غایبین :   
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

  محمدحسن عليپور ١١٦ ٧/٩/٩٨        ١٠ :ساعت  پنجشنبه فوق العاده

(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت  جلسه نیو شانزدهم کصدی، ٦/٩/٩٨مورخ  ١٧٦٣براساس دعوتنامه شماره 

محترم شورا با قرائت  سفرهام زاهد نائب ر یجناب آقا استیشهر رشت به ر  یاسالم یدر محل ساختمان شورا

  .دیگردبرگزار  ١٠:٣٠رأس ساعت  دیبخش قرآن مج  یچند از کالم هست یاتیآ

  

  :دستور جلسه  
مصوبات صورتجلسـه یکصـد و  ٢در خصوص بند  ٢٩/٨/٩٨مورخ  ٦٢٥٤/١/٩٨/٨٠٢٩شماره ـ بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به 

  شورای اسالمی شهر رشت. ٨/٨/٩٨دوازدهمین جلسه فوق العاده مورخ 

ریـال (پنجـاه  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠در خصـوص پرداخـت مبلـغ  ٦/٩/٩٨مـورخ  ٩٨ـ ٥٧٠٥ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ 

  میلیون تومان)  کمک مالی جهت تکمیل مسجد (حسینیه) سراوان. 

  

  ***مصوبات  ***  
  دستور اول:

مـورخ  ٦٢٥٤/١/٩٨/٨٠٢٩ان رشـت بـه شـماره نامه فرمانداری و رئیس هیأت تطبیق مصـوبات شـوراهای اسـالمی شهرسـتـ ١

مصـوبات صورتجلسـه یکصـد و  ٢در دبیرخانـه شـورا در خصـوص بنـد  ٢٩/٨/٩٨مـورخ  ١٦٩٨ثبت شده بـه شـماره ٢٩/٨/٩٨

شورای اسالمی شهر رشت به شرح:                                                                                                  ٨/٨/٩٨دوازدهمین جلسه فوق العاده مورخ 

مـورخ  ٥٤٤٦/١/٩٨/٨٠٢٩نامـه فرمانـداری محتـرم شهرسـتان رشـت بـه شـماره  مصوبات آن شورا بـا موضـوع (( ٢ـ پیرامون بند 

مصـوبات  ٨و  ٢، ١پیرامـون بررسـی و اعـالم نظـر در خصـوص بنـدهای  ٣٠/٧/٩٨مـورخ  ١٤٩١ثبت شـده بـه شـماره   ٣٠/٧/١٣٩٨

                                                    ))؛                ١٠/٧/٩٨صورتجلسه یکصدودهمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

) مصوبه از این جهت که منبع علمی مورد نظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اعـالم نشـده اسـت مصـوبه ۱-۱-۱* جزء (

                                                               کماکان مبهم است.                                                                              

) مصوبه از این جهت که معلوم نیست کارشناس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری چه چیزی را باید ارزیـابی ۱-۱-۳* جزء (

                                                                                 کند دارای ابهام است.                                                            

) مصوبه از این جهت که "اماکن عمومی" شامل امالک اشخاص خصوصی نیز می گردد ابهام سـابق مصـوبه بـه قـوت ۱-۲-۱* جزء (

                                                                                                   خود باقی است.                                                        

ن نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسـط شـوراهای اسـالمی شـهر  ۱۰و  ۹) مصوبه که با تمسک به مواد ۱-۲-۳* جزء ( آ

فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری است از این جهت که مواد مذکور  قائل به اعمال تخفیفاتی در تعرفه بهای خدمات سازمان

ماده واحـده  ۱۲ابطال شده اند مغایر قانون می باشد. الزم به ذکر است طبق بند (ز) تبصره  ۹/۹/۱۳۸۲ـ  ۳۶۱به موجب رأی شماره 



  
  
  
  
  
  

 
٦٩ 

 

بع داخلی، کمکها و با درآمدهای اختصاصی کل کشور اعطای هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دولتی، منا ۱۳۹۷قانون بودجه سال 

) قانون برنامه ششـم توسـعه بـه مقامـات ۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (

) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیـأت مـدیره و رؤسـا و مـدیران دسـتگاههای اجرائـی ۷۱موضوع ماده (

مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بنددر حکم تصـرف غیرقـانونی در امـوال عمـومی محسـوب و مرتکـب موضوع 

تعزیرات) می گردد.                                                               -(کتاب پنجم  ۱۳۵۷/۳/۲) قانون مجازات اسالمی مصوب ۵۹۸مشمول مجازات مقرر در ماده (

و  ٢١/٢/١٣٨٨ – ٨٧٠٦)  سابق توجه شـهرداری و آن شـورا را بـه دسـتورالعمل شـماره ١-٣-٣) ناظر بر ایراد (١-٣-٢-٤در خصوص جزء ( 

 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جلب می نماید. ضرورت دارد تعرفه سازمان حمل و نقـل و بـار مسـافر ٩/٣/١٣٩٦ - ٨٤٥٧

دیه های وزارت کشور اصالح شود. مازاد بر دستورالعمل وجاهت قـانونی نـدارد، در جلسـه  شهرداری از حیث عنوان و مبلغ در حد تأ

  مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛

موضوع ((بررسـی نامـه فرمانـداری پیرامـون اعتـراض به"تعرفـه بهـای خـدمات  ٨/٨/٩٨مورخ  ١١٢صورتجلسه  ٢ـ درخصوص بند

پیشنهادی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشـی و سـازمان مـدیریت حمـل و نقـل بـار و 

  "))؛  ١٣٩٨مسافر شهرداری رشت در سال 

  ت وارد بر تعرفه بهاء خدمات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری : ـ ایرادا١ـ١

ن درختان کند رشد و تند رشد براساس نظر کارشناس فضای سبز و براساس منابع علمی صورت می گیرد.  -١-١-١در خصوص بند تع

تی موجود در فضای سبز شـهر رشـت ( نظیر کتاب درختان و درختچه های ایران، ولی اله مظفریان، برهمین اساس گونه های درخ

از لحاظ کند رشد و تند رشد بودن مشخص گردیده اند. بعنوان مثال درختانی نظیر اوجا، آزاد ، ماگنولیا ، ژینکـو ، چنـار بـه عنـوان 

  درختان کند رشد و درختانی نظیر صنوبر ، بید ، توسکا بعنوان درختان تند رشد محسوب می گردند.

ای خدمات ناشی از قطعات فضای سبز که حسب درخواست شـرکتها ، موسسـات و نهادهـا بـرای ایجـاد ـ به٣ـ١ـ١در خصوص بند

تاسیسات شهری نظیر پست برق ، مخابرات ، گاز و آب و ... مورد استفاده قرار می گیرد، مالک عمل براساس نظرکارشـناس فضـای 

  باشد.مترمربع می ازای هرای بهکردن دو برابر ارزش منطقهسبز  شهرداری و با لحاظ

  ـ ایراد وارد بر تعرفه بهاء خدمات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:٢ـ١

منظور اجاره مکان نمایشگاههای موقت در اموال عمومی شهرداری  شامل عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی و صنایع دسـتی  -١-٢-١

  و محصوالت گیالن به ازای هر غرفه می باشد.

 ـ ایرادات وارد بر تعرفه بهاء خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر: ٣ـ ١

  تعرفه سازمان حمل و نقل بار و مسافر به شرح جدول پیوست اصالح گردید.

  

  دستور دوم:

در  ٦/٩/٩٨مـورخ  ١٧٦٢ثبت شده بـه شـماره ٦/٩/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٥٧٠٥الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف ـ  -٢

خانه شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت، حسب جلسات برگزار شـده در دفتـر معاونـت محتـرم همـاهنگی امـور عمرانـی دبیر

استانداری گیالن و همچنین تأکیدات اعضای محترم شورای اسالمی شهر رشت در خصوص اجـرای تعهـدات شـهرداری رشـت 

ریز بخشـی از هزینـه تفکیـک زبالـه در مقصـد توسـط مبنی بر کمک مالی جهت تکمیل مسجد (حسینیه) سراوان، به جهت وا

میلیـون ریـال جهـت  ٣٠٠که طی آن مبلـغ  ١٠/٧/٩٦مورخ  ١٢١٥شهرداری رشت، در نظر دارد: پیرو مصوبه قبلی شورا به شماره 
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ریال(پنجاه میلیون تومان) کمـک  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ساخت حسینیه مذکور اعمال هزینه شده است مجدد نسبت به پرداخت مبلغ 

تحت عنوان "کمک به مساجد" با توجه به اینکه در ردیف اعالمـی از  ٢٠/٤١٦٠٨الی به حسینه مذکور و از محل ردیف اعتباری م

میلیـون ریـال از محـل کـد  ٣٠٠میلیون ریال اعتبار موجود می باشد نسبت به کسر مبلغ  ٣٩٧بودجه یک میلیارد ریالی، مبلغ 

اقدام نماید، در جلسه مطرح  ٢٠/٤١٦٠٨تهای تشویقی" و اضافه نمودن به کد اعتباری تحت عنوان "هدایا و پراخ ٤١٧٠٢اعتباری 

  و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

ــا توجــه بــه غیبــت      ــــی، محمدحســن و آقایــان؛ رضــا رسول ٢٩/٨/٩٨آقــای احمــد رمضــانپور در جلســه مــورخ ســپس ب

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره  ٦/٩/٩٨پور و بهراد ذاکری در جلسه مورخ علی اسالمی نامه داخلی شورای آ

پور و آقایان؛ احمد رمضانپور، رضا رسولــی، محمدحسن علیشان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات شهر غیبت

  شان موجه تشخيص داده شد.به اتفاق آرا غیبت  بهراد ذاکری

العاده شورا به منظور بررسی نامه فرمانداری محترم شهرستان رشت در پایان به علت کثرت لوایح واصله مقرر گردید؛ جلسه فوق

مـورخ ٢٥٠٦/١٣٩٨و بررسی لوایح پیشنهادی شـهرداری از جملـه؛ نامـه هـای شـماره  ٧/٩/٩٨مورخ  ٦٦٥٦/٩٨/٨٠٢٩به شماره 

  مورخ  ٥٣٤٥/١٣٩٨، ٤/٦/١٣٩٨مورخ  ٢٥٠٤/١٣٩٨، ٢/٨/١٣٩٨مورخ  ٤٤٦٦/١٣٩٨، ١٥/٧/١٣٩٨مورخ  ٣٩٩١/١٣٩٨، ٢/٧/١٣٩٨

  برگزار گردد. ١٦رأس ساعت  ١٣/٩/٩٨و..، روز چهارشنبه مورخ  ٢٧/٨/١٣٩٨

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٢جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   فرهام زاهـد ،، سیدامیرحسین علوی  حجت جـذب ،د ، فاطمه شیرزااحمد رمضانپور  ،  حاضرین : 

  رضا رسولی،  بهراد ذاکـری،  حمدحسن علیپورم،  محمدحسن عاقل منش                

  حامد عبدالهی اسماعیل حاجی پور ،  غایبین :   
 



  
  
  
  
  
  

 
٧١ 

 

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

   ١١٧ ١٣/٩/٩٨         ١٦ :چهارشنبه  ساعت  فوق العاده
(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل  یکصدوهفدهمین جلسه ١١/٩/٩٨مورخ  ١٧٨٣براساس دعوتنامه شماره 

برگزار  ١٦:٣٠شهر رشت به ریاست جناب آقای اسماعیل حاجی پور رئیس محترم شورا، رأس ساعت اسالمی  ساختمان شورای

  گردید.

  دستور جلسه:
  نطق اعضای محترم شورا -

  اعالم وصول طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  بررسی طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

در ابتدا، جناب آقای اسماعیل حاجی پور، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، ضمن عرض سالم و تبریک والدت 

کری(علیه السالم) و تسلیت وفات حضرت معصومه(سالم ا.. علیها) با اشاره به عدم حضور چندتن از حضرت امام حسن عس

اعضای محترم شورا با توجه به کسالت آقای جذب و اطالع آقای علوی، گفتند: ما باید به رأی مردم  احترام بگذاریم. 

ار کنیم خواستند تا موضوعات این جلسه در جلسه شود که وقت مردم را گرفته و با چند ساعت تأخیر جلسات را برگزنمی

  دیگری بررسی شود.

شورا محترم هر هفته با حضور یکی از اعضای  ١٣٧ سامانه ه بود اظهار داشتند؛به قراری که گذاشته شدوی سپس با اشاره 

خدا در این هفته روز  که به امید ندپاسخگوی شهروندان خواهد بود که در این هفته آقای زاهد پاسخگوی این سامانه بود

  .خواهیم بودپاسخگوی تماس شهروندان  ١٢الی  ١١شنبه ساعت سه

برخی از پیمانکاران بومی دچار نگرانی عنوان داشتند؛ االنبیاء (ص) مذاکره با قرارگاه خاتمبا توجه به پس سحاجی پور آقای 

توانیم دروغ نمیشهرمان را در نظر بگیرند، شرایط  تا کنمشدند که در همین راستا از همه پیمانکاران شهرمان دعوت می

م و به حرفی که می ایم هیچ تفاوتی با شرایط قرارگاه خاتم نداشته و از زنیم عمل نکنیم. شرایطی که ما مشخص کردهبگو

  .کنیم؛ اما باید شرایط موجود را نیز در نظر گرفتحضور همه پیمانکاران استقبال می

-های ما سرجای خود باقیپروژه از ما تحویل بگیرد و سایر پروژه ٢االنبیاء بخواهداید قرارگاه خاتم:شندتأکید کرد ایشان

 .کنیمیمها با آمادگی کامل استقبالکنند ما از آنتوانند به ما کمکاست.پس با توجه به شرایط موجود اگر می

د نصاب نرسیدن تعداد اعضای شورا و رسمیت نداشتن تن از اعضای محترم شورا و به ح ٤در ادامه با توجه به عدم حضور 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٦:٤٥آن، جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  ،  محمدحسن عاقل منش فرهام زاهـد ،د ، فاطمه شیرزااحمد رمضانپور  ،اسماعیل حاجی پور ،   حاضرین : 

  رضا رسولی،  حمدحسن علیپورم                

  بهراد ذاکـری ،حجت جـذب،  سیدامیرحسین علوی، حامد عبدالهی  غایبین :   
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

  فاطمه شيرزاد ١١٨ ١٦/٩/٩٨         ١١ :چهارشنبه  ساعت  فوق العاده

محترم  یفرماندار  ٧/٩/١٣٩٨مورخ  ٦٦٥٦/٩٨/٨٠٢٩مستند به نامه شماره  ١٥/٩/٩٨مورخ  ١٨٠٥براساس دعوتنامه شماره 

شهر   یاسالم  ی(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورا  جلسه نیو هجدهم کصدیشهرستان رشت، 

راس  دیبخش قرآن مج  یچند از کالم هست یاتیمحترم شورا با قرائت آ سپور ر یحاج لیاسماع یجناب آقا استیرشت به ر 

  .دیبرگزار گرد ١١:٣٠ساعت

  جلسه:دستور 

مصوبات صورتجلسـه  ٦و  ٥، ٤در خصوص  بند  ٧/٩/٩٨مورخ  ٦٦٥٦/٩٨/٨٠٢٩ی فرمانداری شهرستان رشت به شماره ـ بررسی نامه

شورای اسالمی شهر رشت با موضوعات؛ دستور العمل نحوه هزینه کرد مـواد  ١٨/٨/٩٨ی فوق العاده مورخ یکصد و سیزدهمین جلسه

  اعدت مالی به آقایان رضا علی اصغری و علی رضا رسولی مقدم و دکه آقای مسعود دلدار.بودجه شهرداری رشت، مس ١٧و  ١٦

  نطق پیش از دستور منشی شورا:

در ابتدا سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی محترم شورای اسالمی شهر رشت ضمن عرض سالم، بـا قرائـت بخشـی از وصـیت نامـه 

آذر و روز دانشجو، ایـن روز  ١٦ا.. علیها) را تسلیت گفتند و با توجه به فرارسیدن شهید هادی توفیقی، رحلت حضرت معصومه(سالم 

  را به تمامی دانشجویان تبریک گفتند.

  نطق پیش از دستور رئیس شورا:

سپس آقای اسماعیل حاجی پور، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، با تبریک فرارسیدن روز دانشجو، خواستند تا دسـتور کـار 

  را با بررسی اعتراض فرمانداری محترم شهرستان رشت آغاز نمایند.جلسه 

  

  ***اعالم وصول  ***  

در دبیرخانـه  ٥/٩/٩٨مورخ  ١٧٤٦ثبت شده به شماره  ٢/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ٤٧٩٣ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ ١

بـا قیـد یـک لایر (پانزده میلیون تومان) کمک مالی به آقای حسـین فرهـی"  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠"پرداخت مبلغ در خصوص  شورا

صورت نظر و اخذرأی ضمن مخالفت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ بهو تبادلدر جلسه مطرح و پس از بحثفوریت 

  عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

در دبیرخانه  ٥/٩/٩٨مورخ  ١٧٤٧ثبت شده به شماره  ٢/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ٤٧٩٧شماره ش رف ـ ـ الیحه شهرداری رشت به ٢

ریال (بیست و نه میلیون و چهارصد هزار تومان)کمـک مـالی بـه آقـای بهنـام ٠٠٠/٠٠٠/٢٩٤درخصوص "پرداخت مبلغ  شورا

مخالفت با یک فوریت آن، به اتفـاق  نظر و اخذرأی ضمنو تبادلدر جلسه مطرح و پس از بحثبا قید یک فوریت  تیماسی"

  صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.آرا مقرر شد؛ به
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  ***  مصوبات***  

  دستور اول:

در  ١٠/٩/٩٨مـورخ  ١٧٧٨ثبت شـده بـه شـماره  ٧/٩/٩٨مورخ  ٦٦٥٦/٩٨/٨٠٢٩ی فرمانداری شهرستان رشت به شماره ـ نامه١

شـورای اسـالمی شـهر  ١٨/٨/٩٨ی فوق العاده مورخ یکصد و سیزدهمین جلسهمصوبات صورتجلسه  ٦و  ٥، ٤خصوص  بند 

  رشت، به شرح؛

بودجه شهرداری رشت پس از وصول  ١٧و  ١٦مصوبات دائر بر تصویب دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد  ٤ـ در خصوص بند 

 اسناد و مدارک مربوطه اعالم نظر خواهد شد.

و  ١٦های کشور اعتبارات مـواد شهرداری ١٣٩٨ینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه سال ضوابط درآمدی و هز  ٤ـ به موجب بند 

هزینـه  ٦/١١/١٣٩٥مورخ  ٥٥٦١٣بودجه شهرداری ابالغی به شماره  ١٧و  ١٦کرد مواد می باید صرفًا دستورالعمل نحوه هزینه ١٧

رضا رسولی مقـدم آقایان؛رضا علی اصغری و علی میلیون ریالی به ٤٠مصوبات دائر بر تصویب مساعدت  ٥گردد. بنابراین بند 

 (قطع نظر از ابهام اشاره شده در بند فوق) از حیث مداخله شورا در جریان عادی امر شهرداری مغایر بخشنامه است.

ن نامه مالی شهرداری ٤٥ـ چون طبق ماده  ها اموال شهرداری ها یا از نوع اختصاصی و یا عمومی هستند، تملیـک عـین آ

ن نامه مالی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط صـورت  ١٣روش) یا منفعت (اجاره) مطلق اموال شهرداری طبق ماده (ف آ

خواهد گرفت. از طرف دیگر به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به قسط 

خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در  و عدل و سایر اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات

تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد. بر این اساس شهرداری باید اجرای قانون مستثنی شدن شهرداری های کشـور در 

ین مربوط به مالک و مستاجر مصوب ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانواگذاری قسمتی از پارک

مصوبات که قائل به عدم ضرورت انجام مزایده  ٦را بدون تبعیض و از طریق مزایده کتبی انجام دهد. بنابراین بند  ٢/٤/١٣٨٩

پزی می باشد بدون کتبی در اجاره آقای مسعود دلدار از معابر عمومی مقابل اداره منابع طبیعی جهت نصب دکه شخصی چای

موجه نادیده گرفتن عدالت و مغایر با قانون است، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا  دالئل

  مقرر گردید اعالم گردد؛

بودجه شـهرداری  ١٧و  ١٦با موضوع"دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد  ١٨/٨/٩٨مورخ  ١١٣صورتجلسه  ٤* در خصوص بند 

  رفع ابهام به پیوست ارسال می گردد. رشت"؛ مدارک مربوطه جهت

در ارتباط با" پرداخت هدیه به آقایان رضا علـی اصـغری و علـی رضـا  ١٨/٨/٩٨مورخ  ١١٣صورتجلسه  ٥* در خصوص بند 

 ٢٧/١/٩٧میلیون ریالی به نامبردگان، بر مبنای مصوبه سی و هشـتمین جلسـه مـورخ  ٤٠رسولی "؛ تصویب پرداخت هدیه 

تحت عنوان هدایا و پرداخت هـای تشـویقی، در جهـت تشـویق و حمایـت  ٤١٧٠٢رشت، از محل کد شورای اسالمی شهر 

  قهرمانان ورزشی و مساعدت مالی با آنان و متعاقب الیحه پیشنهادی ارسالی از سوی شهرداری رشت صورت گرفته است.
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ی استقرار دکـه چـای ار"؛ سابقهدر خصوص"ابقاء دکه آقای مسعود دلد ١٨/٨/٩٨مورخ  ١١٣صورتجلسه  ٦* در خصوص بند 

 ٢٥پزی موصوف در مکان فعلی تحت اختیار آقای دلدار، حسب استشهادیه ی محلی ممهور به مهر مسجد محل، به بیش از 

رسد که باتوجه به قدیمی و فرسوده بودن سازه، دکه تخریب گردید و حالیه آقای دلـدار کـه سـالها در ایـن مکـان سال می

ه و محل امرار معاش وی بوده است و مضاف بر آن ممر درآمد دیگری ندارد درخواسـت مجـوز جهـت اشتغال به کار داشت

د ابقاء دکه در همان مکان سابق را کـه سـالها تحـت اختیـار وی بـوده، دارد. از ایـن رو  استقرار سازه جدید و به نوعی تا

  است وی موافقت نموده است.شهرداری و شورای اسالمی شهر رشت به جهت مساعدت با نامبرده با درخو

آقایان: سید امیر حسین علـوی و و  ٧/٩/٩٨و  ٦/٩/٩٨آقای اسماعیل حاجی پور در جلسات مورخ ـ سپس با توجه به غیبت 

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره  ١٣/٩/٩٨بهراد ذاکری در جلسه مورخ  اسالمی شـهر نامه داخلی شورای آ

پور و سید امیـر حسـین علـوی و بهـراد آقایان؛ اسماعیل حاجیررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات شان مورد بغیبت

  شان موجه تشخيص داده شد.به اتفاق آرا غیبتذاکری 

و به منظور بررسی لوایح  ١٨رأس ساعت  ٢٠/٩/٩٨العاده روز چهارشنبه مورخصورت فوقبعدی شورا بهمقررشد؛جلسههمچنین -

مـورخ  ٤٤٦٦/١٣٩٨، ١٥/٧/١٣٩٨مـورخ  ١٣٩٨، /٢/٧/١٣٩٨مـورخ ٢٥٠٦/١٣٩٨دی شهرداری از جمله؛ نامه هـای شـماره پیشنها

  و..، برگزار گردد. ٢٣/٧/١٣٩٨مورخ  ٤٣٨٩/١٣٩٨، ٤/٦/١٣٩٨مورخ  ٢٥٠٤/١٣٩٨، ٢/٨/١٣٩٨

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٣جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   رضا رسولی،  محمدحسن عاقل منش ،د فاطمه شیرزارمضانپور  ،احمد اسماعیل حاجی پور ،   حاضرین : 

  سیدامیرحسین علوی،  بهراد ذاکـری،  حمدحسن علیپورم                

  فرهام زاهـد،  حجت جـذب، حامد عبدالهی  غایبین :   
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

   ١١٩ ٢٠/٩/٩٨         ١١ :چهارشنبه  ساعت  فوق العاده

  : صه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكراتخال

   نطق پيش از دستور منشي شورا:

در ابتدای جلسه، جناب آقای محمد حسن علیپور، منشی محترم شورای اسالمی شهر رشت با قرائت بخشی از وصیت نامه یکی 

  از شهدای گرانقدر، دستور کار جلسه امروز را بیان نمودند. 

  نطق پیش از دستور رئیس شورا:

شت، با بیان اینکه روز بسیار سختی پشت سر در ادامه جناب آقای اسماعیل حاجی پور، رئیس محترم شورای اسالمی شهر ر

گذاشته شد و همه عزیزان سخت مشغول پیگیری مسائل بودند، اظهار داشتند: خدا را شاکر هستم که با همت همکاران شورایی و 

به طول  آوری فاضالبشرکت آبفای استان گیالن اتفاق خوبی رخ داد و آرزوی بنده و هر گیالنی و رشتی یعنی آغاز عملیات جمع

  کیلومتر در جنوب شهر به واقعیت پیوست. ٦٫٥

ای با حضور استاندار محترم در محل افتتاح پروژه برگزار شد که با دستور نیز جلسه ٥ایشان ادامه دادند: در خصوص پروژه کانال ژ

تواند به را دارد، این پروژه نیز می گذار نیز آمادگی الزماستاندار محترم پرداخت بهای زمین منتفی شده و با توجه به اینکه سرمایه

احمر در جاده انزلی تا پشت گلسار و جاده  نیز که اتصال شرق به غرب شهر رشت از کاله به هالل ٥زودی آغاز گردد، پروژه کانال ژ

الت ترافیکی پیربازار را در پس دارد و فاز سوم آن از پیربازار به احمدگوراب در غرب رشت متصل خواهد شد که بخشی از مشک

  .گرددرشت حل می

و نقل به همه زحمتکشان و رانندگان پرتالش، آقای حاجی پور در پایان ضمن تبریک روز پژوهش و همچنین تبریک روز حمل 

  گفتند: خواهش بنده از تمامی همکاران این است که با پیشبرد پروژه های سنگین و اساسی، کام مردم را شیرین کنند.

  دستور ناطق اول:نطق پیش از 

سپس جناب آقای محمدحسن عاقل منش، عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت گفتند: امروز در مراسم آغاز عملیات جمع آوری 

عنوان شهردار رشت با حضور استاندار وقت گیالن بود. چرا که  محمدی به کننده روز معارفه دکتر حاجفاضالب، برای بنده تداعی 

م معارفه شهردار جدید رشت یادداشتی برای استاندار محترم گیالن دکتر ساالری نوشتم که در آن به آقای پس از پایان مراس

- شوراو... نیز همان موضوعات را مطرحمحترماستاندار گفتم شما موضوعاتی را مطرح کردید که شهردار، نماینده مجلس، اعضای

  .کردندو این یعنی همه از مشکالت شهر رشت آگاه هستند

دانیم دانیم مشکالت شهرمان چیست و پس از آن میآقای عاقل منش ادامه دادند: این یعنی برگ برنده. نخست آنکه همه می

عنوان رئیس سازمان تأمین که برای رفع این مشکالت چه باید کرد؛ اما در ادامه مسیر آقای دکتر ساالری، استاندار وقت به

عنوان معاون ایشان د پیگیر اجرایی امور فوق باشند. ولی خوشبختانه آقای دکتر زارع به اجتماعی کشور منصوب شدند و نتوانستن

خوبی دنبال کنند  عنوان استاندار توانستند موضوعات یاد شده را بهبه علت اشرافی که بر موضوعات داشتند پس از انتصابشان به

  .و امروز همان روز مبارکی است که بنده مشاهده کردم

ای برای م شورای اسالمی شهر رشت افزودند:در جلساتی که با آقای دکتر ساالری داشتیم همان زمان گفتند برنامه ویژهعضو محتر

 دهید.کنید با فازبندی پروژه همین کار را انجامتوانیدکاریپاکسازی و بهسازی دو رودخانه وجود دارد و اگر نمی
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ی ما چیست؟! گفتند: آیا خاصیت وجودی ما این است که کنار یکدیگر آقای عاقل منش با بیان این پرسش که خاصیت وجود

زمان به مباحث داخلی خودمان بپردازیم. ایم چند پروژه بزرگ را با هم آغاز کنیم و همبنشینیم و دعوا کنیم؟ چرا تاکنون نتوانسته

اهداف و اموری که مرتبط با مردم است متفق نظرهایی داریم اما همه ما اعضای شورا در خصوص علیرغم اینکه در مواردی اختالف

  .هستیم

امروز زمانی که رئیس محترم شورا، آقای حاجی پور از رینگ دوم دور شهر صحبت کردند، آقای استاندار سریعًا گفتند که ما هم 

این اتفاق بسیار لذت  نظرهای داخلی،ایم و فردا جلسه بگذارید تا انجام شود. همکاران عزیز فارغ از برخی اختالف صحبت کرده

  .اندازه بضاعت محقق کنیم و اعتماد را به مردم برگردانیمبخش است که با اجرای چند پروژه مهم بتوانیم حق مردم را به

تن قیر برای بافت فرسوده  ٦٠٠اینکه دو تانکر قیر برای شهر رشت بارگیری شده است، گفتند: منش در پایان با اشاره بهآقای عاقل

   .شود و این موضوع توسط یکی از نمایندگان در حال پیگیری استدر دو مرحله تقدیم می است که

   نطق پیش از دستور ناطق دوم:

در ادامه آقای دکتر احمد رمضانپور، رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، گفتند: وجه اشتراک ما اعضای شورا بر 

ها در نهایت بر اساس همان گیری کنیم. البته این تصمیمی زندگی و جمیع مردم تصمیماین است که نماینده مردم باشیم و برا

  مراتب به مراجع باالدستی جهت اجرا خواهد رسید.سلسله 

ایشان ادامه دادند: امروز قبل از اینکه یک فراکسیون سیاسی داشته باشیم نیاز به یک فراکسیون کار داریم. اگر همدلی نباشد ما 

ایم و باز از این اثبات کردهنظرها، کار انجام دهیم. پیش توانیم با کنار گذاشتن اختالف آوریم. ما میخاص به دست نمیتوفیقات 

عنوان شهردار علیرغم همه مسائل همه با هم به توافق رسیدیم و توانیم اثبات کنیم. در زمان انتخاب آقای دکتر نصرتی به هم می

  محمدی نیز اکثریت مطلق دوستان رأی دادند. ر حاجرأی دادیم. در انتخاب دکت

های شهرداری نداشته و ندارم. دخالت در این امور نیز ای برای دخالت در عزل و نصبعضو محترم شورا افزودند: بنده وظیفه

رکردهخوابدوصبح میمدیر شب میخالف قانون است.اما اینکه یک   .نیستاست رفتار جالبیبیند معاونش تغ

صورت مستقیم یا از طریق دولت در کارخانه کود آلی گفتند: قانونًا های شهرداری رشت بهآقای رمضانپور در خصوص آورده

شود. نظر بنده بر این است که با یک محاسبه دقیق تمام وعمده سهامدار آن محسوب میکارخانه نیستشهرداری مالک این

  .عنوان آورده مجموعه شهرداری محاسبه گردده است بهمبالغی که برای کارخانه کود آلی آورده  شد

ایشان همچنین در پایان تصریح کردند: ما در آستانه انتخابات و یک رویداد مهم در کشور هستیم. امروز نباید کشور دچار بحران 

کرد. این نکته می کردند باور دارم که دولت سقوطشود. اگر در آن موقعیت حساس مقام معظم رهبری از خودشان هزینه نمی

  .بسیار مهم است که رهبری شخصًا مانع از بروز یک التهاب و چالش در کشور شدند

  نطق پیش از دستور ناطق سوم:

ای که از شورای چهارم آغاز و در شورای پنجم پیگیری شد امروز به بار سپس آقای رضا رسولی، عضو محترم شورا، گفتند: برنامه

  آوری فاضالب هستیم.جمع نشست و شاهد آغاز عملیات

ها برای اجرای ها و تالشهای ریاست محترم شورا در این خصوص ابراز امیدواری کردند تا پیگیریایشان با قدردانی از پیگیری

  های شهر رشت ادامه یابد.آوری فاضالب و ریخته نشدن آن به رودخانهکامل عملیات جمع

ر زمان نیازمند انسجام هستیم. همه ما در حال تالش هستیم که شرایط را به نحوی آقای رسولی سپس افزودند: امروز بیش از ه

کامی را از مردم دور فراهم کنیم که با توجه به مشکالت معیشتی، شب عید و همچنین ایام حساس و مهم انتخابات به نحوی تلخ 

  زده و برخی جریانات به وقوع می پیوندد. های آشکار و پنهان دشمن بیرونکنیم. در همین میان شاهد آن هستیم که دست

عضو محترم شورا ادامه دادند: اخیرًا با پخش یک سریال ناراحت کننده نگرانی وسیعی بین مردم فرهیخته و غیور شهر ما به 

باشد، ها و هوشمندی این عزیزان و گیالنیان گرانقدر شکی داشته کنم کسی در رشادتوجود آمده است. رشتوندانی که فکر نمی



  
  
  
  
  
  

 
٧٧ 

 

اند و در هایی به ساحت یکی از بهترین اقوام کشورمان که همواره پشت نظام ایستادههایی از این سریال توهینچون در بخش

هزار شهید تقدیم کردند شده است. این در حالی است که حتی در اتفاقات اخیر نیز  ٨جنگ تحمیلی علیرغم دور بودن از مرزها 

اند. خواهش بنده این است که شورای شهر رشت واکنشی به این موضوع نشان شهرها برخورد کردهمردم گیالن صبورتر از سایر 

آقای رسولی همچنین در پایان تأکید کردند: اگر دنبال پیدا کردن سوژه از گیالن برای ساخت فیلم و سریال هستند چرا سراغ .دهد

شود؟ ما مفاخر علمی و فرهنگی بسیار زیادی در گفته نمی روند؟! چرا از مشاهیر نهضت مشروطه چیزیجنگ پیله داربن نمی

  .های جذابی برای ساخت فیلم و سریال هستندها سوژهگیالن داریم که هر یک از آن

  

  ***اعالم وصول   ***

دبیرخانه  ١٨/٩/٩٨در  ١٨٣١ثبت شده به شماره  ١٧/٨/٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٣٩٩٢ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ ١

  در خصوص "تملک ملک وراث مرحوم قضایی" اعالم وصول شد.  شورا

  ***دستورجلسات  ***

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

١  

ثبت  ٢/٧/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٥٠٦-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

در دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه  ٤/٧/٩٨مورخ  ١٣١٢شده به شماره 

 ٢٣/٧/٩٧مورخ  ٣٨٦٣٨٨شهرداری رشت، با عنایت به ابالغیه شماره 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن در ارتباط با ابالغ اعتبار پروژه 

، پروژه آمارگیری ٩٧های مصوب کمیته برنامه ریزی استان گیالن در سال 

 ٢٥٠مبلغ  ١٧٠١٠١٠و آزمون سواد قرآنی در استان گیالن با کد برنامه 

میلیون لایر اعتبار پیش بینی شده که با توجه به عدم موضوعیت با 

وظایف شهرداری طی پیشنهاد ارائه شده شهرداری به سازمان مبنی بر 

 ١٥٠٢٠٠١گ  ٠٩٢انتقال اعتبار این پروژه به پروژه عمرانی به شماره طرح 

موضوع توسعه و تجهیز تأسیسات شهری در شهر رشت و موافقت با این 

نهاد توسط سازمان با پرداخت مبلغ مربوطه از محل منابع داخلی پیش

ریال( بیست و پنج  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠صورت پذیرفت، حالیه در نظر دارد؛ مبلغ 

خدمات شهری بودجه سال  ٤/٤١٦٠٨میلیون تومان) از ردیف اعتباری 

جاری برای پروژه مورد اشاره ، با توجه به کمبود اعتبار آن با کسر مبلغ 

خدمات شهری بودجه سال جاری و اضافه  ٤١٧٠٢از ردیف اعتباری  مذکور

  نمودن به کد مذکور اقدام نماید.

در کمیسیون 

فرهنگی و 

اجتماعی شورا 

با پیشنهاد 

  شهرداری

  گردید. موافقت

  

  

  

در کمیسیون 

برنامه و بودجه 

و حقوقی شورا 

با پیشنهاد 

  شهرداری

  گردید. موافقت

  

٨٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٠٤  

١٥/٧/٩٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٩/٨/٩٨  



  
  
  
  
  
  

 
٧٨ 

 

  خالصه مفيد مذاكرات 

رئیسه شورای شهر رشت در خصوص الیحه کمک به پروژه آزمون وآمارگیری سواد قرآنی در فاطمه شیرزاد عضو هیئتخانم 

بین مدیرمالی و بودجه و همچین فرهنگی و اجتماعی با حضور آقای حق و های برنامه: در کمیسیونند استان گیالن، گفت

تومان از بودجه استانی برای شهرداری در  میلیون ٢٥انجام شد. مبلغی به میزان  الزم هایحساب شهرداری بررسیذی

در این موضوع هزینه نشد و در دیوارگذاری حاشیه رودخانه در مسیر  مبلغ مذکور که شده بود همین موضوع در نظر گرفته

هایی را که با اعتبارات خاص و مشخص شهرداری مبالغ چنین پروژه پیربازار مورد استفاده قرار گرفت که امیدواریم

  .در جایی دیگر مصرف ننماید شوندمی درنظرگرفته

جناب آقای حاجی پور ریاست محترم شورای شهر در این خصوص ابراز داشتند: فرمانداری و بخشداری معموًال با هم 

  تعامالت مالی در خصوص انجام پروژه ها دارند.

به نظر  .نشده است خوبی تنظیم : بنده معتقد هستم که الیحه بهبیان داشتند  عضو محترم شورا امیرحسین علویآقای 

بنده این کار خالف قانون است  و موافقت فرمانداری مسئولیت را از ما ساقط نمیکند. اینکه توافقاتی از قبل صورت گیرد و 

زینه شود  و در مرحله تصویب به شورا اعالم شود و در صورت تصویب بودجه ای که در نظر گرفته شده در جای دیگری ه

  می بایست با جابجایی ردیف و تخصیص آن موافقت شود.

س محترم کمیسون عمران گفتند: این موارد جابجایی هزینه کرد برای اداره های دیگر نیز اتفاق میافتد  آقای رمضانپور ر

به یک سازمان اختصاص می دهد ولی آن بودجه به صورت تعاملی و با اجازه  که سازمان برنامه و بودجه، بودجه ای را

 برنامه و بودجه در سازمان دیگری هزینه می شود.
      

  : متن مصوبه شورا 

 ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠نظر و اخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری با جابجایی اعتبار مبلغ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

خدمات شهری بودجه سال جاری با توجه به کمبود اعتبار آن  ٤/٤١٦٠٨پنج میلیون تومان) از ردیف اعتباری ریال( بیست و 

خدمات شهری بودجه سال جاری و اضافه نمودن به کد مذکور و اختصاص آن  ٤١٧٠٢با کسر مبلغ مذکور از ردیف اعتباری 

  اتفاق آرا موافقت گردید. برای پروژه آمارگیری و آزمون سواد قرآنی در استان گیالن، به
            

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧



  
  
  
  
  
  

 
٧٩ 

 

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -          
  

    -  ١٠  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 

  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٢  

-٤٣٨٩-الیحه شهرداری رشت بـه شـماره ش رف

ثبـت شـده بـه شـماره  ٢٣/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨

در دبیرخانه شورا، در پاسخ  ٢٤/٧/٩٨مورخ  ١٤٦٦

ــه  ــه نام ــماره ب ــورخ ٣٤٥/٩٨ش  ٢٢/٥/٩٨/ش م

ــه  ــر اینک ــی ب شــورای اســالمی شــهر رشــت مبن

شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به ابتیاع یک و نیم 

سـنگ  ٤١٦دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتـی 

ــش  ١٤ ــالک  ٤بخ ــل پ ــاحت ک ــت (مس  ٦١٠رش

مترمربع) وراث مرحوم ابراهیم علی یوسفی پـور، 

در  که براساس طرح تفصیلی و نقشه شیت شـهر

حریم و فضای سـبز حـریم رودخانـه بـه نشـانی؛ 

خیابـان نـامجو خیابـان شـهید کـاظم ســیادتی، 

بست رز قرار داردرابراساس کارشناسـی انتهای بن

ـــغ  ـــه مبل کارشناســـان رســـمی دادگســـتری ب

ریال و پرداخت ثمـن معاملـه در  ٠٠٠/٠٠٠/٦٦٠/٣

پنج قسـط مسـاوی در پـنج مـاه و از محـل کـد 

مرانی بودجه سالجاری، بـا ع ٣٠١٠٢٠٢٠٠١اعتباری 

عنایت به ایـن کـه سـابقًا شـهرداری سـه دانـگ 

مشاع از ششـدانگ پـالک مرقـوم را بـه اسـتناد 

و  ٢٥/٢/٩٦/ش مـورخ ٣٤٧/٩٦مجوزهای شماره 

تملـک نمـوده  ١٤/١/٩٥/ش مـورخ ٣٥/٩٥شماره 

  است، اقدام نماید.

ــران  ــعه و عم ــیون توس کمیس

شهری شورا با توجه به مصـوبه 

شــورا، ضــمن ٣/٢/٩٦مــورخ 

ــدی  مخالفــت ــا پرداخــت نق ب

ـــا  غرامـــت، مصـــوب شـــد ت

شهرداری رشت نسبت به تهیـه 

بسته فعالیت روی ملـک مـورد 

نظر و ارایه الیحه مجدد اقـدام 

 نماید.

  

  

  

در کمیسیون برنامه و بودجه و 

حقــوقی شــورا بــا پیشــنهاد 

  مخالفت گردید. شهرداری 

  

١٨١  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

١٠٨  

٢٥/٨/٩٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٠/٩/٩٨  



  
  
  
  
  
  

 
٨٠ 

 

 خالصه مفيد مذاكرات 

س محترم کمیسیون عمران در خصوص احمد رمضانپور آقای  مرحوم ابراهیم علی  الیحه پرداخت غرامت به وراثر

در تعرض  کهملکی دارد  شخصیشهرداری این است که ما در  : یکی از معضالتند مالکین یک پالک ثبتی  گفت یوسفی پور

یا فضای سبز یا آموزشی است و... شاید اگر خالف نگویم از زمانی که طرح جامع در این شهر شکل گرفت برای  نخیابا

نمیتواند هزینه دارد که  یهای مصوبدرمانی است که شهرداری پول ندارد و طرحاین درد بی. دربعضی این موضوع ادامه دا

تواند ملک خود را بفروشد و نه سال است نه می ١٨ه کرده است که . برای مثال فردی به بنده مراجعآن را پرداخت نماید 

وساز کند و همچنان بالتکلیف مانده است. اگرشهرداری و منطقه طرحی دارد اگر فقط همین سه دانگ تواند ساختمی

مانده فرد دانگ باقی ١٫٥. اگر برای  دانگ خریداری شود و پروژه مورد نیاز در همان مکان ایجاد شود ١٫٥مانده است از باقی

ن ارزش ملک انجامراضی نباشد می دادگستری ریخته  حسابشده و مبلغ به توان با ارائه طرحی کارشناسی الزم برای تع

 .انجام شود شود تا کار طبق روال صحیح

نکه ملکی در مسکن مانده از طریق توافق مالکین انجام شود و یا ایدانگ باقی ١٫٥: ند پیشنهاد داد همچنین علوی آقای

ن ارزش امالک از سوی کارشناس رسمی دادگستری انجام شو   د.مهر به مالک داده شود که تع
     

 متن مصوبه شورا : 

مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی با پیشنهاد شهرداری با ابتیاع یک و نیم دانگ مشاع از 

مترمربع) وراث مرحوم ابراهیم علی یوسفی پور،  ٦١٠رشت (مساحت کل پالک  ٤ بخش ١٤سنگ  ٤١٦ششدانگ پالک ثبتی 

  در صورت موافقت با واگذاری ملک معوض در مسکن مهر با نظر کارشناسی دادگستری، به اتفاق آرا موافقت گردید.
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩
١٠  -          
١١  -          
  

    -  ٩  عــــجمـ

  تصويب نشد  تصويب شد                                       تصميم شورا



  
  
  
  
  
  

 
٨١ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٣  
  
  
  
  

١- ٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٧/٩/٩٨مـورخ  ٧٣٠٩/١/٩٨/٨٠٢٩ی فرمانداری شهرستان رشـت بـه شـماره نامه

شورا، در خصـوص اعتـراض مورخ در دبیرخانه  ١٨/٩/٩٨ ١٨٢٧ثبت شده به شماره 

مصــوبات صورتجلسـه یکصــد و چهـاردهمین جلســه ی عـادی مــورخ  ٤بـه بنـد 

  شورای اسالمی شهر رشت به شرح؛ ٢٩/٨/٩٨

ـ حسب ضوابط تنظیم بودجه هرگونـه اصـالح در نظـام تهیـه و تـدوین بودجـه 

شهرداری بر اساس ابالغ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشـور امکـان پـذیر 

ذا شهرداری ها موظفند بودجه خود را در قالب بودجـه برنامـه ای ابالغـی است. ل

) و ٠١٠٣تهیه و تدوین نمایند. در این راستا هزینه های رفت و روب شهری ( ١٣٧٩

) ٠١٠٠) ذیل برنامه مدیریت پسماند (٠١٠٤جمع آوری و حمل زباله و نخاله شهری (

 ٣٥٠٢٠می شود لکـن ردیـف  از اعتبارات هزینه ای (وظیفه خدمات شهری) تأمین

مربوط به طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفـن، سـوزاندن و تبـدیل 

مصـوبات  ٤زباله به کود آلی است که اعتبار آن از نوع عمرانی است. بنابراین بنـد 

تحت عنوان هزینـه رفـت و روب و جمـع  ٣٠٥٠٢٠٢٠١١ایجاد ردیف «دائر بر ایجاد 

» میلیارد ریال ١٤٠شهرداری رشت با اعتبار  ١٣٩٨ه عمرانی سال آوری زباله در بودج

  و در نتیجه تجویز مصرف آن برای هزینه های جاری مغایر ضوابط است.

      

  خالصه مفيد مذاكرات 

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

                             

 : متن مصوبه شورا  

  نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل 

شهرداری ،  مبلـغ  ٢٠/٩/٩٨مورخ  ١٧٠٢٨٩ـ مقرر شد به جهت ضرورت پرداخت حقوق و دستمزد پاکبانان، برابر نامه شماره 

واگذاری خدمات تحت عنون هزینه های  ٢٠٥١١میلیارد ریال از ردیف های عمرانی مندرج در الیحه کسر و به حساب کد  ١٤٠

  اداری و شهری  ( هزینه های جاری ) اضافه گردد.
                                                                                              



  
  
  
  
  
  

 
٨٢ 

 

                                    
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٩  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  

 
٨٣ 

 

ف
دي

ر
  

  دستور جلسه

نظر 

  كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٢- ٣  

 ١٧/٩/٩٨مـورخ  ٧٣٠٩/١/٩٨/٨٠٢٩ی فرمانداری شهرستان رشـت بـه شـماره نامه

شورا، در خصوص اعتـراض مورخ در دبیرخانه  ١٨/٩/٩٨ ١٨٢٧ثبت شده به شماره 

یکصـد و چهـاردهمین جلسـه ی عـادی مـورخ  مصـوبات صورتجلسـه ٨به بنـد 

  شورای اسالمی شهر رشت به شرح؛ ٢٩/٨/٩٨

قانون شهرداری اختیار شـورای اسـالمی شـهر در حـد  ١٠٠ماده  ١١ـ مطابق تبصره 

ن بهـای سـاختمان هـا و  ارزش معامالتی ساختمان است (همانند ضـوابط تعـ

 قانون نوسازی و عمران شهری) و کمیسیون بر اساس  ٤ثات موضوع ماده مستحد

(در بر خیابانهای اصلی یا   با موقعیت ملک از نظر مکانی متناسب   آن جریمه ای

خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) و نـوع اسـتفاده از فضـای ایجـاد 

ن خواهد کرد. بنابراین ماده ( التی ساختمان موضـوع بنـد ) ارزش معام١شده تع

ن ضریب معبر و ضریب موقعیـت مکـانی کـه متضـمن  ٨ مصوبات از جهت تع

اسـت خـارج از حـدود اختیـارات  ١٠٠دخالت در حیطه اختیارات کمیسیون مـاده 

قـانون  ١٠٠مـاده  ٣و  ٢شورا می باشد. از سویی دیگر، اوًال بر اساس تبصره هـای 

باشد ان از نظر مصالح مصرفی متفاوت میشهرداری ارزش معامالتی انواع ساختم

که ارزش معامالتی هر متر مربع از ساختمانهای خالف ساز قبـل از  ٢بنابراین ماده 

ن کرده مغایر قانون است ثانیًا طبـق  ٧٠٠٠٠را به طور یکسان  ١٣٦٧سال  ریال تع

نحوه صـدور «شورای عالی اداری  ٦/٨/١٣٧١/دش مورخ ١٥٦٠) مصوبه شماره ١بند(

روانه ساختمانی یا مجـوز تعمیـرات بـرای سـاختمانهای احـداث شـده در مـورد پ

احداث گردیده و متصرف هیچگونـه مـدرک و  ١/١/١٣٧٠ساختمانهایی که تا تاریخ 

سند رسمی نسبت به مورد تصرف خود در دست نداشته لکن مـدعی مالکیـت آن 

حقـوق است شهرداری مکلفند ضمن أخذ تعهد (طبق فرم پیوسـت) و بـا وصـول 

خود متعلق به قطعه مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیر بنا و غیره با قیـد ایـن 

صدور پروانه یـا مجـوز تعمیـرات هیچگونـه «موضوع در هامش مجوز صادره که 

دی بر مالکیت متقاضی نیست هـای مصـوب شـهری و با رعایت کامل طرح» تأ

ز تعمیـرات یـا ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی مصوب، حسـب مـورد مجـو

مصـوبه کـه از آن ارجـاع پرونـده  ٢بنابراین ماده » پروانه ساختمانی صادر نمایند

مستفاد می شـود  ١٠٠به کمیسیون ماده  ١٣٦٧ساختمانهای خالف ساز قبل از سال 

مغایر مصوبه مذکور است ثالثـًا بـا التفـات بـه اینکـه در فاصـله نظریـات مـورخ 

      



  
  
  
  
  
  

 
٨٤ 

 

و کمیسـیون  ٢رم نگهبان دادگاههای کیفری شورای محت ٢٩/٣/١٣٦٩و  ١٥/٢/١٣٦٢

ارزش  ٢کردنـد لـذا مـاده تعزیرات حکومتی به تخلفات ساختمانی رسـیدگی مـی

از حیث دو نرخی شدن ارزش سـاختمان  ١٣٦٧معامالتی ساختمانهای قبل از سال 

تبعیض و نادیده گرفتن عدالت و مغایر با اصل سـوم قـانون اساسـی تلقـی مـی 

  گردد.

  خالصه مفيد مذاكرات 

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

  مصوبه شورا :متن  

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛

ن نامه نمی توانـد صـرفًا  ١٠٠ماده  ١١در تبصره  ن نامه ارزش معامالتی اشاره شده است و آ قانون شهرداری ها به آ

ن لحاظ کردن سایر عوامل موثر تدوین گردد؛ فلذا تهیه دستورالعملی بر مبنای یک آیتِم ارزش مصالح به کار رفته و بدو

با مدنظر قرار دادن فاکتورهای موثر بیشتر از جمله موقعیت مکانی ملک و همچنین موقعیت قرارگیری آن نسـبت بـه 

ید به همـین نوع گذرهای عبوری، در کنار ارزش گذاری مصالح بکار رفته به هدف  قانون گذار نزدیک تر می باشد و شا

ـن نامـه ارزش معـامالتی خـود را بـا مـدنظر  دلیل باشد که اخیرًا شهرداری ها و شوراهای اسالمی برخی شهرها ، آ

قانون شهرداری هـا قـرار  ١٠٠قراردادن تاثیر فاکتورهایی بشرح فوق تهیه و تصویب و مالک عمل کمیسیون های ماده 

  داده اند.
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩
١٠  -          
١١  -          
  

    -  ٩  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 



  
  
  
  
  
  

 
٨٥ 

 

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٣- ٣  

مــورخ  ٧٣٠٩/١/٩٨/٨٠٢٩ی فرمانــداری شهرســتان رشــت بــه شــماره نامــه

مـورخ در دبیرخانـه شـورا، در  ١٨/٩/٩٨ ١٨٢٧ثبت شده به شـماره  ١٧/٩/٩٨

مصوبات صورتجلسه یکصد و چهاردهمین جلسه  ١١اعتراض به بند خصوص 

  شورای اسالمی شهر رشت به شرح؛ ٢٩/٨/٩٨ی عادی مورخ 

ن نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت موضوع بنـد  ٤و٣ـ مواد  آ

ن نامه قرار داده، اوًال با » کلیه بدهی مؤدیان«مصوبات  ١١ را مشمول این آ

که پرداخت نقدی صرفًا عـوارض را مشـمول تشـویق قـرار  ) این ماده١بند (

» آخرین مصوبه شورای اسالمی شهر رشـت«داده دارای تعارض است. ثانیًا 

مـاده مزبـور کـه صـرفًا نـاظر بـر  ٢در بند مذکور نامعلوم است. ثالثًا با بنـد 

عوارض ساختمانی است تعارض دارد. از سوی دیگر هیـأت حـل اخـتالف و 

 ٣/١١/١٣٩٢ات از شوراهای اسالمی استان گیالن در جلسـه رسیدگی به شکای

هیـأت عمـومی دیـوان  ١٦/١١/١٣٨٦مـورخ  ١٣٥٨مستندًا به دادنامه شـماره 

عدالت اداری أخذ کارمزد از بابت تقسیط بدهی اشخاص را خالف قـانون و 

 ١خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و ابطال کـرد. بنـابراین تبصـره 

ن کـارمزد تقسـیط دارد مغـایر قـانون  ٧اده و م ٨و٤ماده  که ظهور در تعـ

قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پـذیر و  ٥٩است. مضافًا به موجب ماده 

) نقدی عوارض شـهرداری %١٠٠ارتقای نظام مالی کشور پرداخت صددرصد (

شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسـالمی شـهر مـی 

به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز بـه میزانـی  رسد در پرداخت عوارض

که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصـوب شـورای 

قرارداد تقسیط  ٤پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود بنابراین ماده 

را به عنوان عوارض پرداخت نسیه منظور نمـوده و مـازاد بـر » نرخ تورم«که 

  مصوب شورای پول و اعتبار است مغایر قانون می باشد. نرخ (تسهیالت)

      

  خالصه مفيد مذاكرات 

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



  
  
  
  
  
  

 
٨٦ 

 

 : متن مصوبه شورا  

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛

ن نامه مالی شهرداری طی ماده  ٣٢در ماده  جای لفـظ  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به ٧٣اصالحی آ

سابق، از عبارت عام "مطالبات " استفاده شده است و در واقع تقسیط کلیه مطالبات  شـهرداری  ٣٢" عوارض " در ماده 

  به استناد همین ماده قابل انجام است.

 به شرح زیر اصالح می شود ٣ماده  ٢و  ١بندهای  

زه تشویقی باشد مشـمول تخفیـف در نظـر به صورت نقدی، که چنانچه مشمول هر یک از بندهای آخرین مصوبه جای

 گرفته شده نیز می گردد.

آیـن  ٥قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی پرداخت کلیه بدهی به صورت اقساط (به شـرح مـاده  ٧٣به استناد ماده 

ن نامه) حداکثر در  قسط امکان پذیر میباشد و درخصوص پرداخت بدهی در زمان دریافت هـر یـک از مراحـل  ٣٦آ

ن شده برابر ضوابط ماده پر تعرفه عـوارض و بهـای  ١٣وانه ساختمانی تا پایانکار به صورت تقسیط، رعایت مهلت تع

 خدمات شهرداری رشت الزامی می باشد.

ـ دلیل به کارگیری عبارت "آخرین مصوبه ........" به جای ذکر شماره و تاریخ مصوبه، این است که جایزه تشویقی و یا 

ممکن است در مدت زمان اعتبار مصوبه حاضر ،تقسیط مطالبات ، با پیشنهاد شـهرداری و تصـویب در  بندهایی از آن

ر نماید.   شورا و طی مراحل قانونی، تغ

هیئت تخصصی عمران، شهرسـازی و اسـناد دیـوان  ٣١/٤/١٣٩٧-٩٠ـ در خصوص کارمزد نیز مستند به دادنامه شماره 

ن نامه اجرایی تقسیط شـورای اسـالمی شـهر رشـت، بـه  ٧/٩/٩٥مطالبات شهرداری رشت مصـوب  عدالت اداری، آ

  ١٠/٧/٩٧ -١٥٦٠(مربوط به جریمه تأخیر تأدیه ) مغایر قانون نبوده و همچنین مستند به دادنامه  ١٢استثناء ماده 

ن نامه مزبور ابطال گردیده است. ١٢هیئت عمومی صرفًا ماده    آ

ر می یابد.علی ایحال نظر به ایراد وارده عبارت    کارمزد به عبارت " بهای اضافی " تغ

می باشد که کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  %١٢ـ ضمن تأکید بر اینکه سقف بهاء اضافی متعلقه در سه سال 

 است .

 قرارداد تقسیط به شکل زیر اصالح می شود ٤ـ ماده 

اد مبلغ ......................... ریال به عنوان بهاء اضافی بـه اصالحی قرارداد تقسیط: به اقساط موضوع این قرارد ٤ماده 

  نفع شهرداری تعلق می گیرد که متقاضی متعهد به پرداخت این مبلغ همراه با اقساط اصل بدهی می باشد.

    



  
  
  
  
  
  

 
٨٧ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٩  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 

  
  
  

  

  دستور جلسه  رديف

نظر 

  كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٤  

طرح دوفوریتی ده تن از اعضای محترم شورا ثبت شده در دبیرخانـه شـورا بـه 

کمیسیون مـاده ، مبنی بر"شفاف سازی آراء صادره از ٢٠/٩/٩٨مورخ ١٨٤٨شماره 

  صد" مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و ماده واحده به شرح؛

ماده واحده: "شهرداری مکلف است حداکثر طی دو هفته از ابالغ ایـن مصـوبه 

نسبت به انتشـار و شـفاف سـازی گـزارش کارشناسـی تخلفـات و آراء صـادره 

ارزش کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفات ساختمانی با اولویت مناطق، بـا 

  منطقه ای باال و با حفظ اطالعات شخصی متخلف اقدام نماید".

-  -  -  
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  خالصه مفيد مذاكرات 

س محترم کمیسیون بهداشتبهراد ذاکری آقای  ، ١٠٠با ارائه طرحی در خصـوص شـفافیت آرای کمیسـیون مـاده  ر

قانونی کـه در کمیسـیون مـاده  : در بحث کمیسیون ماده صد مراجعات بسیاری وجود دارد و با توجه بهبیان داشتند

صورت شفاف و بـدون ذکـر نـام فـرد متخلـف به ءوجود دارد پیشنهاد بنده بر این است که متن آرا ءتفاوت آرا در ١٠٠

  .منتشر شده و در اختیار مردم قرار بگیرد
 

 متن مصوبه شورا : 

"شـفاف سـازی آراء صـادره از  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبـادل نظـر و اخـذ رأی، مـاده واحـده طـرح

  کمیسیون ماده صد" به شرح ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت؛

ماده واحده: "شهرداری مکلف است حداکثر طی دو هفته از ابالغ این مصوبه نسبت به انتشار و شفاف سازی گـزارش 

ی بـا اولویـت منـاطق، بـا ارزش کارشناسی تخلفات و آراء صادره کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفـات سـاختمان

  ای باال و با حفظ اطالعات شخصی متخلف اقدام نماید".منطقه
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -         
  

    -  ٩  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٥  
و  ١٣/٩/٩٨غیبت آقایان؛ حجت جذب در جلسـه مـورخ  

شـورای  ١٦/٩/٩٨و فرهام زاهد در جلسه مـورخ  ١٦/٩/٩٨

  اسالمی شهر رشت
-  -  -  

  خالصه مفيد مذاكرات 

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

 : متن مصوبه شورا  

ن ١٦ماده ٢تبصره مراتب برابر  اسالمی شهر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پـس از بحـث و نامه داخلی شورای آ

تبادل نظر و اخذ رأی، پس از ارائه توضیحات آقایان؛ حجت جـذب، فرهـام زاهـد بـه اتفـاق آرا غیبـت شـان موجـه 

  تشخیص داده شد.
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -         
  

    -  ٩  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

  -  -  -  برگزاری جلسه فوق العاده شورا  ٦

  خالصه مفيد مذاكرات 

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

 : متن مصوبه شورا  

در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی مقرر شد؛ جلسه فوق العـاده شـورا بـه منظـور بررسـی مراتب 

و سایر طرح های سرمایه گذاری، روز شنبه  ٢/٨/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٤٦٦لوایح پیشنهادی شهرداری از جمله الیحه شماره 

  برگزار گردد. ١٠رأس ساعت  ٢٣/٩/٩٨مورخ 
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآرا اعضاء شوراي 
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩
١٠  -          
١١  -         
  

    -  ٩  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 

جلسه رأس سـاعت   ـ در ادامه آقای دکتر حاج محمدی شهردار محترم رشت گزارشی در خصوص عملکرد شهرداری رشت ارائه نمودند.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٠:٣٠

  
  
  

   رضا رسولی،  محمدحسن عاقل منش ،د فاطمه شیرزااحمد رمضانپور  ،اسماعیل حاجی پور ،   حاضرین : 

  فرهام زاهـد ، حجت جـذب،  سیدامیرحسین علوی،  بهراد ذاکـری،  حمدحسن علیپورم                

  حامد عبدالهی  غایبین :   
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

   ١٢٠ ٢٣/٩/٩٨         :روز: شنبه  ساعت فوق العاده

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
بخشی از وصیت نامه شهید محمد مهدی تهرانی، در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی محترم شورا با قرائت 

  یاد همه شهدا را گرامی داشتند.

  شورا: رئيسنطق پيش از دستور 
 دوره پایان تا نیم و سال یک حدود چیزی تقریباً  اینکه بیان با محترم شورا رئیس پور، حاجی در ادامه جناب آقای اسماعیل

نیست می توانیم در همین اندک زمان باقیمانده نیز کارهای  کمی وقت نیز زمان این: گفتند است، ماندهباقی شورا پنجم

  مهمی انجام دهیم و توانایی آن در همه ما وجود دارد.

 ایشان انسجام: گفتند منش، عاقل آقای محمدحسن گذشته جلسه دستور از پیش نطق از قدردانی محترم شورا با رئیس

 این بنده خواهش. نمودند ارائه را خوبی توضیحات رمضانپور آقای نیز ادامه در و کردند تعریف خوبیبه نطق آن در را الزم

ها پروژه افتتاح روز در که طورهمان . شود آغاز پنجم شورای اعضای دست به پروژه چند مانده باقی زمان این در که است

  .کنیم تالش آن تکرار در به تحقق رسیدن رویایشان هستیم، باید همه برای مردم شوق و شور شاهد

 بسیار شهر برای تراموا بحث. است شهر حیاتی هایپروژه که داریم پروژه چهار سه، حاضر حال در: افزودند پور آقای حاجی

 شود انجام فرد یک توسط هاپروژه این همه که نداریم انتظار. نیست سختی کار و دهیم آنرا انجام توانیممی که است مهم

 پروژه. شود واگذار کمیسیون یک به پروژه هر و شده وظایف تقسیم باید. رسید نخواهیم نتیجه به کنیم فکری چنین اگر

  شود.  داده کمیسیون یک به هرکدام... و الکترونیک شهر پروژه آبی، پارک

 به ایارزنده خدمات بتوانیم امیدواریم و هستند کالفه شهرداری در کارشان شدن طوالنی از مردم: کردند خاطرنشان ایشان .

 آغاز کیلومتر ٦٫٥ هارودخانه احیای بحث در. دهیم ارائه اندداده رأی و کرده اعتماد خود شورای که به  شهر این شریف مردم

 داخل به فاضالب ورود از توانیممی عینک منطقه در کند، تهیه را الزم زمین تا کنیم کمک فاضالب و آب شرکت به اگر و شده

م  جلوگیری عینک استخر   .نما

 مردم به خدمت دنبال به شهر نمایندگان مردم در شورای عنوانبه  و نکنیم فکر تأکید بر اینکه سازمانی محترم شورا با رئیس

ن بحث در: کردند خاطرنشان باشیم،  است سال دو حدود اکنون. دارد وجود تفاوتیبی متأسفانه صنعتی شهرک تکلیف تع

 برای را الزم تأکیدات که خواهممی محترم گیالن استاندار حال از و شود مشخص صنعتی شهرک تکلیف تا آوریممی فشار که

. است صنعتی شهرک واقع در رشت شهر کنندهآلوده منابع از یکی زیرا باشند، داشته صنعتی شهرک وضعیت شدن روشن

  .شود آلوده زیست محیط که شودنمی این دلیل اما شودمی کشیده عزیزان این توسط زیادی زحمات دانممی بنده

 خانم استاندار، آقای جناب: داشتند اظهار گیالن، داماش و رشت سپیدرود هایتیم وضعیت به اشاره سپس با ایشان

 سپیدرود گذشته روز. هستند نابودی حال در تیم دو هر و نیست خوب داماش و سپیدرود حال جوانان؛ و ورزش مدیرکل
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 فسخ توانندمی و اندنکرده دریافت پولی نیز تیم دو بازیکنان و داد دست از را خود سرمربی نیز داماش و بود پاشیده کامالً 

 دو این حال به فکری. کنندمی زندگی هاآن با مردم و هستند استان و شهر این مردم عالقه و عشق تیم دو این. کنند قرارداد

 دو این به شورا همواره. است خراب نیز ما جوانان حال باشد، خراب تیم دو این حال. کردیم توانستیم هرکاری ما. کنید تیم

 تیم دو این به جایی هیچ از امسال اما شد، نیز کمک بودند شورا رئیس علوی آقای که نیز قبل دوره در و کرده کمک تیم

 به کمکی هیچ و هستند ملی استفاده حال در استان این از زیادی افراد. هستند نابودی حال در هاآن دوی هر و نشده کمک

 امیدوارم. بدهند مالیات و کرده کمک بخواهد هاآن از که محترم است استاندار عهده بر موضوع این. کنندنمی تیم دو این

  .نشود سهراب مرگ از پس نوشداروی به بدل موضوع این

 تا بازگردند مسابقات به و کرده آماده را خود تا دارند فرصت هفته سه تیم، دو این: داشتند اذعان پور آقای حاجی

 مسئولین و عزیزان همه از بنابراین برسد، جدول صدر به که دارد را آن پتانسیل نیز گیالن داماش تیم. باشند افتخارآفرین

  .شود ارسال داماش و سپیدرود به مربوط الیحه دارد، وجود نیز الزم اعتبار اینکه به توجه با و کرده کمک که خواهممی

 مهر بانک الیحه: داشتند اظهار رشت، شهر و استان رانندگان به و نقلحمل  هفته تبریک با همچنین محترم شورا رئیس

م کارگر به توانیمنمی داشت خواهیم را سال پایان هایپرداختی آنکه به توجه با است، نشده ارائه هنوز  توانیمنمی بگو

 بانک مهر ایران که فی مابین اینامه توافق: کردند تأکید ایشان .است  حقوق همین به کارگران امید تمام. بدهیم را حقوقت

. شود أخذ درصد ٤ کارمزد با کاربری حساب از و شده پرداخت ماه ابتدای در کارگر حقوق که است شده منعقد شهرداری و

 این بنده درخواست. نماید پرداخت تومان میلیارد ٢٠ سقف تا که بود ایران مهر بانک داد، درستی جواب ما به که بانکی تنها

  .است زیادی بسیار اهمیت دارای زیرا شود ارائه دوفوریتی صورتبه  الیحه که است

   :ناطق اولنطق پيش از دستور 

 که اهمیتی به توجه با: گفتند و نقل، حمل روز فرارسیدن تبریک با محترم شورا عضو علوی، سپس جناب آقای امیرحسین

 شهرداری مجموعه ترمهم همه از و شهر اسالمی شورای بایستمی دارد، شهریدرون و شهریبرون حوزه در قشر این خدمات

بگیرند که ما در سنوات گذشته برنامه ریزی هایی انجام  نظر در ایویژه تسهیالت و تمهیدات خدمات از بخش این برای

رات مکرر مدیریتی    نتوانستیم آنطور که باید و شاید به این موضوع بپردازیم.دادیم که به واسطه تغ

و چیزی را  داشتم گیل ِِایسکو حضور نمایشگاه در بنده: داشتند اظهار پژوهش، هفته شدن به سپری اشاره با ایشان همچنین

آینده خواهد که از نزدیک احساس کردم ارتقای سطح کیفی و کمی اختراعات جوانان گیالنی نوید بخش اتفاقات خوب در 

 منجر به  توانداز فعالیتهای نوآورانه ای که می ویژه هایحمایت با شهری مدیریت های مرتبطحوزه که است خوب بود.

در شرکتهای دانش بنیاد استان بیشتر استفاده کنند، کمااینکه این  موجود هایظرفیت از شده شهر در ارائه خدمات بهبود

ر به وفورهست ولی شهرداری و حوزه اجرایی ما آنطور که باید اهتمام بورزد به این عالقه مندی درمجموعه شورای شه

  موضوع، متاسفانه ما شاهدش نیستیم.

که  زمانی بنده تا: داشتند اذعان رشت، شهر و گیالن فهیم مردم واکنش و وارش سریال پخش به اشاره سپس با آقای علوی

چرا  متوجه شدم که اما پس از تماشای یکی دو قسمت از فیلم نداشته باشم سعی کردم اظهار نظری بودم ندیده فیلم را

 تواندو این موضوع چقدر می این فیلم پردازش و سناریو اند نسبت به نوع ما و جوانان ما ناراحت فرهیختگان مردم ما،

د ارشاد و صدا و سیما با درخواست  زننده آسیب ما برای کمکی که دوستان و عده ای از باشد . علیرغم اینکه ما به تأ
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همکاران داشتند کمک جزئی نیز در تهیه این فیلم داشتیم ؛ با اذعان به این مطلب که همه میدانند بنده هیچگونه گرایش و 

پردازش در اینگونه سریالها و نگاه به بخشی از جامعه آن هم با این غنای تاریخی نه تنها  نگاه قومیتی ندارم ولی این نوع

علیرغم بیانیه ی اعتراضی شورا ، نامه ای اعتراضی به  بنده. ر حق مردم گیالن که  ظلم در حق مردم خطه شمال استظلم د

س ارشاد استان و صدا و سیما ارسال کردم و معتقدم  نامه و اعتراض یک به نگارش نباید مجلس نیز نمایندگان ما در ر

ر مجلس پیگیری کرده که این قبیل موضوعات دیگر تکرار نشود و در بلکه باید به طور جد این موضوع را د کنند کفایت

  خصوص این سریال نیز با توقف پخش آن دل مردم گیالن را بنحوی شاد و آرام کنند.

  : داشتند در خصوص موضوعات جاری شهرداری اظهار ایشان

این حوزه بپردازم مخصوصًا تجربیات  فرمایشات ریاست محترم شورا جناب آقای حاجی پور بنده را بیشتر مصر کرد که به

سخت و تلخی که در شورای پنجم رقم خورد همه اعضا ی شورا را بر آن داشت که با تمام توان در یک سال و نیم پیش رو 

بتوانند با انجام کارهای اساسی و مناسب در سطح شهر برای مردم خدمات بهتری را فراهم کنند. اما مطلبی که ما بعضًا 

  آن عبور میکنیم مبحث مهم اجرا در فرآیند های کاری است .ساده از 

و به واسطه سفارش و توصیه ی دوستان و بزرگان شهر و  ایمداده شهردار ، تذکرات مکرر به آقای مختلف موضوعات در ما 

و زمام امور را در  یرندبگ اختیار در را فضا تا دادیم فرصت اندآمده تازه اینکه آقای شهردار و به احترام ایشان برای  شورا

دانم که در تأکید فرمایشات می الزم شورا عضو عنوانبا توجه به شرایط موجود به . اما دست گرفته و کارها را انجام دهند

ریاست محترم با توجه به نزدیک شدن به شب عید، نگاهی به درصد تحقق بودجه داشته باشیم. شهرداری که در بدو ورود 

موضوعی  این و مانده نیز خود معمولی بودجه تحقق در ملیارد تومان درآمد اداره میکنند امروز ١٠٠٠شهر را با ادعا کردند این 

  . کنیم می فراموش را علت و بینیممی را معلول ما نیست که ما به آن بی توجه باشیم.

بودجه آن را تأمین   استانداری و و دولتاینکه آقای شهردار راجع به پروژه ای که شهردار سابق قرارداد آن را منعقد کرده 

هم بدون در نظر گرفتن مسائل اساسی  فنی و مربوطه ؛ از موضوعاتی است که  کرده است ؛ تا این حد مانور میدهند آن

 از جمله میتوان به قول شهردار در روز افتتاحیه پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان. نمیتوان به راحتی و سادگی از آن گذشت 

 ماه آینده دیگر زباله ای به سراوان نمی رود. دادن وعده هایی که در صورت عدم تحقق بار ٦اشاره کرد که ایشان گفتند در 

  کند چرا که  همه ما پس از وعده تحقق نیافته در موعد مقرر باید به مردم پاسخگو باشیم. می ایجاد ما برای مسئولیت

با وجود تأکید زیادی که به  :کردند خاطرنشان رشت، شهرداری پرسنل حقوق ختپردا عدم به اشاره محترم شورا با عضو

 ما درست است که همه. اندنکرده دریافت آنها حقوق خود را که است ماه ٣ به نزدیک اکنون پرداخت حقوق کارگران داریم

شهردار مشکالتی در حوزه اجرا دارد اساسی، بنیادی و بزرگ انجام دهیم اما اگر آقای  کارهای داریم در شورای شهر دوست

ماه از انتخاب شهردار میگذرد و ایشان تنها یک بار گزارش عملکرد  ٦اینکه  باید احضارشان کنیم و دالیل آن را جویا شویم .

  به شورا داده اند خیلی بد است . 

کند موضوعاتش را فرد به فرد  اینکه جلسات فراکسیون گذاشته شود یا جلسات با نفرات اندک و یا اینکه شهردار عادت

 دارای شهرداری موضوعات اما نداریم ایشان با شخصی مشکل هیچ پیگیری کند مشکالت شهر رشت حل نمی شود. ما

   است. اهمیت
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در نشستی که این هفته با عده ای از دانشجویان داشتیم موضوعات مختلفی مطرح شد ازجمله اولین سوال این بود که چرا 

ملیون را صرف اجاره خانه کند آن هم درصورتیکه توسط  ٩٥٠رایط فعلی شهرداری اجازه دادید شهردار مبلغبا توجه به ش

شهرداری به او خانه داده شده است. بعضی از موضوعات را شاید بتوان با اغماض قبول کرد اما مسائل دنباله دار را نمیتوان 

شترشان در مراحل پایانی نیمه کاره رها شدند شهردار باید بیاید و نادیده گرفت. در مواردی چون پروژه های عمرانی که بی

  ارائه برنامه دهد.

 است این بنده خواهش: گفتند شورا عضو محترم دیگر رمضانپور، آقای احمد هایصحبت به واکنش در همچنین آقای علوی

 به مربوط پنجم شورای تومان میلیارد ٨٥٠ این ندارم یاد به بنده. شود ارائه نیز آن مستندات شودمی داده آماری اگر که

 میلیارد ٢٠٠ محاسبه با همآن تومان، میلیارد ٦٠٠ الی ٥٠٠ حدود عدد دارم خاطر به بنده که جایی تا زیرا است عدد کدام

  .بودند بدهکار مختلف علل به بنا است که هاییسازمان مالیات باال به تومان

 نصرتی آقای مورد در. است اشتباه عدد این و نداشتیم پیمانکاران به میلیاردی ٨٠٠ بدهکاری هیچ ما: دادند ادامه ایشان

 را است شدهانجام که کارهایی از بخشی دارم اعتقاد نیز اکنون بلکه نداشتیم، ایشان با ناشایستی برخورد عنوانهیچبه هم

  .هستیم ایشان مدیون

  :ناطق دومنطق پيش از دستور 
 نداشته وجود گفتمان تا اینکه بیان رمضانپور، رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، با احمد سپس آقای

 با اما کنم مطرح را صحبتی نداشتم بنا بنده: گفتند شد، نخواهد قوت نقاط به تبدیل و نمی شود آشکار ضعف نقاط باشد

 دو که علوی آقای بگویم باید شودمی منتشر هارسانه در شدهمطرح  موضوعات اینکه و علوی آقای هایصحبت به توجه

 منابع اوضاع گرفتند؟ تحویل چطور را رشت شهرداری که بیاورند یاد به داشتند حضور شورا ریاست عنوانبه نخست سال

 را ما مالی بار و شده شهرداری وارد ناحقبه که نیروهایی بود؟ چه داشت وجود که هاییدغدغه بود؟ چگونه ما انسانی

  بود؟ چگونه بودند داده افزایش

 بعد و داشتند قطعی وضعیتصورت  پیمانکاران نصرتی، آقای ورود تاریخ تا تومان میلیارد ٨٠٠ بربالغ : دادند ادامه ایشان

 محقق را بودجه توانستیم شرایط این در ما کردند؟ حذف را ما درآمدی کدهای چه محاسبات دیوان و کشور وزارت ببینیم

 زمان آن در هانظارت شد؟ محقق چقدر و نوشت کسی چه شد؟ نوشته بودجه چگونه ٩٧ و ٩٦ ،٩٥ و ٩٤ هایسال در کنیم؟

م هم را هااین بود؟ کجا  بازه یک در. کردیم بیرون شکل بدترین با سپس و آوردیم و صلواتسالم  با را نصرتی آقای. بگو

 دومی و بود حقوق پرداخت اولی! کردند بزرگ کار دو که داشتند حضور سرپرست عنوانبه بهارمست آقای ماهه ١١-١٠ زمانی

  .است شده تومان میلیارد٣٠اکنون شود انجام توانستمی تومان میلیارد١٠ با که کاری یعنی! کردن وهشتیچهل هم

 بودیم خودمان ما اگر که گفتم بار هاده بنده. آمدند رشت به محمدی حاج آقای دکتر از این پس: افزودند آقای رمضانپور

 خاص شرایطی در. دارد وجود شهردار و ما همه روی زیادی فشارهای که کنیم قبول باید اما رفتمی پیش کارها از خیلی

ن بودجه کشور شمال پسماند برای دولت که ایپروژه شهرداری  انرژی با و پذیرریسک شهردار و شورا نیز ما و بود کرده تع

 در و شد انتخاب پروژه به عنوان پیمانکار TTS شرکت بگیریم؟ را خود سهم توانستیم آیا کردیم؟ چه اما داشتیم؛ جوان و

 این انجام به زیرا کنیم؛ پرداخت را خود درصد ٢٥ همان حتی نتوانستیم رشت در ما اما داد انجام را خود کار دیگر شهرهای

  .نکردیم تالش برایش و نبودیم راضی کار
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 کردیممی پرداخت یورو میلیون ٩ باید که شرایطی در. است شده انجام هاپیگیری این حاال: کردند اضافه محترم شورا عضو

 و دهدمی انجام دارد را کارها این محمدی حاج آقای. است رسیده یورو میلیون ٦ به مبلغ است شدهانجام که هاییتالش با

 و بروید شما کنممی دعوت بنده. نیست شعار موضوعات این. است کرده ایجاد سوله مترمربع هزار ١٢. است موضوع پیگیر

  .ببینید خودتان

 تن هزار ٤٠ کنم،می وارد ایشان به را ایراداتی نیز بنده که شهردار همین: گفتند علوی آقای امیرحسین به خطاب ایشان

 بنده. بدهد پاسخ باید شهردار که است درست این بله. امسال تیرماه از فقط همآن. است ریخته شهر این در آسفالت

. ببینیم هم را موارد این همه باید اما است درست مسائل این همه. دارد وجود ما کارکنان و کارگران بحث که دارم اعتقاد

  .امکرده مطرح را موارد این بنده و ایدکرده عنوان را نشدهانجام کارهای شما

  :ناطق سومنطق پيش از دستور 
 در تنها اینکه بیان با شورا، رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری ذاکری، ادامه آقای بهراددر 

 عملی و فنی مورد دو هر در ما سراوان شیرابه موضوع در: گفتند کند،می صحبت زیستی محیط هایپروژه بحث

ممی شودمی حل زباله مشکل زمان چه که پرسندمی ما از هرگاه مردم. داریممشکل  فکر هاآن. بیاید باید سوززباله گو

  .شد خواهد حل مشکالت همه بیاید سوززباله یک کنندمی

 %٨٠ که ما مانند نه است خشک هازباله %٨٠ گیرد،می قرار استفاده مورد سوززباله که کشورهایی در: دادند ادامه ایشان

 ما مشکالت نیز فیلتر نبود با.بیاورد وجودبه تواندمی را مشکالتی دیگر خطرات و بودنسمی لحاظ از سوززباله. داریم تر زباله

  .شودنمی حل پسماند مشکل آن با و نیست پسماند مشکل حلراه تنها سوززباله که کنممی تأکید و کرد خواهد پیدا افزایش

 برود؟در کجا به آن باقیمانده و بیاید باید کجا از آهن اکسید دانیمنمی ما هنوز سراوان شیرابه بحث در: افزودند آقای ذاکری

 که داریم بسیاری وفنیعلمی سؤاالت ما.باشد داشته وجود بازدید به دلیلی کنمنمی فکر هم چندان شرایطی چنین

 تمام کار این انجام با نکنند فکر مردم که بشنویم علمی و فنی پاسخی کنیم صحبت شورا عضو عنوانبه وقتی خواهیممی

 مربوط شهرداری به موارد از خیلی هارودخانه بحث همانند و خواهدمی اعتبار وبودجه چیزهمه . شودمیحل دیگر مشکالت

  .شودنمی

 جامع مدیریت سمت به که زمانی تا: کردند رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا اضافه

 پخش سریال صدا و سیما دارند، انتظار ما از مردم خوردبر می مشکل به فوتبال. داشت خواهد ادامه مشکالت نرویم شهری

 این مگر. است خارج ما عهده از موارد این از خیلی آید؟می بر چیزی چه مگر ما دست از. دارند انتظار ما از مردم کندمی

  .شودمی ختم رشت به چیزهمه اما است؟ رشت شهر برای تنها رودمی سراوان به که زباله

 سمت به همه اشاره انگشت راحتیبه: داشتند اظهار کنیم، حل را مشکالت این دارند انتظار ما از همه اینکه بیان با ایشان

 تقصیر همه ترافیک و شهر وضعیت تا گرفته و هواآب  بدی از کند،نمی فرقی باشد که چیزی هر. است شهردار و شورا

  .داد خواهیم پاسخ نیز ما بدهند ما به را اختیارات بدهیم؟ پاسخ باید را چیزهمه که اختیارداریم حوزه کدام در ما! ماست

 نیز فرمانداری و استانداری سمت به بلکه ما، سمت به اشاره انگشت تنهانه که است این ما انتظار: کردند تأکید آقای ذاکری

  .برود
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  ***اعالم وصول    ***

دبیرخانه شورا   ٢١/٩/٩٨در  ١٨٥٧ثبت شده به شماره  ٢٠/٩/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٦٠٣٨رشت به شماره ش ر ف ـ ـ الیحه شهرداری ١

در خصوص "خرید و نصب آسانسور جهت تکمیل ساخت ساختمان کانون هموفیلی استان گیالن" با قید یک فوریت در 

ن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادی و أخذ رأی ضمن مخالفت با یک فوریت آ نظر بحث و تبادل از پس و جلسه مطرح

  ذیربط ارجاع شود. به کمیسیون

 

  ***  دستور جلسات  ***

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

١  

مورخ ١٣٩٨ـ  ٤٤٦٦شهرداری رشت به شماره ش ر ـالیحه 

در دبیرخانه  ٤/٨/٩٨مورخ ١٥١٣ثبت شده به شماره  ٢/٨/١٣٩٨

شورا، مبنی بر اینکه با عنایت به بازگشایی معابر جدید شهری، 

گونه مناطق و افزایش امکان ضمن باال بردن ارزش افزوده این

دسترسی و ایجاد امکان اجرای پروژه های محرک توسعه، رشد 

اقتصادی، شهرداری رشت در نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان 

چکی در بلوار اصفهان گلسار عمومی جهت بازگشایی مسیر بلوار کو

معلم به جهت ایجاد شرایط رفاه برای شهروندان، تسهیل  ٢به فاز 

در عبور و مرور و کاهش بار ترافیک یکی از پرترافیک ترین 

های توسعه و مسیرهای درون شهری و همچنین ایجاد زیرساخت

درآمد پایدار با استفاده از منابع مالی نوین و استفاده از توان 

 ١٣اساسنامه و بندهای  ٤ماده  ١خصوصی(به استناد بند  بخش

ن نامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی)، با  آ

کیلومتر و با حجم  ١/٢توجه به اینکه این مسیر به طول تقریبی 

برآورد گردیده که تأمین مالی میلیارد تومان  ١٣٧سرمایه گذاری 

  EPCFورت قرارداد با سرمایه گذار به ص %١٠٠آن به طور 

 ٢١مین مالی) در طی مدت أ(مهندسی و طراحی، تجهیز، ساخت، ت

پرداخت اصل و سود اجرای پروژه از و ماه انجام خواهد پذیرفت 

باشد محل وصول عوارض و درآمدهای آتی حوزه نفوذ پروژه می

مین أمیزان سود تو  که بعد از اجرای مسیر مستهلک می گردد

فراخوان گذاشته خواهد شد و با توجه به به   (IRR)مالیمنابع 

ام جلسه هیئت مدیره و شانزدهمین نشست شورای مصوبه سی

   سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، اقدام نماید.

کمیســــیون توســــعه و 

ــا  عمــران شــهری شــورا ب

ــامع  ــرح ج ــه ط ــه ب توج

ترافیک مصوب بـا اقـدام 

بـــه فراخـــوان ســـرمایه 

 شد. موافقتگذاری 

  

  

در کمیســـیون برنامـــه و 

ــوقی شــورا  بودجــه و حق

با پیشنهاد ضمن موافقت

  شهرداری مقرر شد؛

ــت  ــرآورد قیم ــت ب *جه

امـــالک داخـــل مســـیر، 

کارشناسی توسـط هیـأت 

 سه نفره صورت گیرد.

*بنــا بــه تبصــره دو ذیــل 

ن نامه مـالی  ٤٠ماده  آ

ــاب  ــا، حس ــهرداری ه ش

ــروژه  ــرای پ اختصاصــی ب

  افتتاح گردد.

ـــمینات الزم ـــرای  *تض ب

انجام تعهدات از پیمانکار 

  اخذ گردد.

١٨١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٠٦  

٢٥/٨/٩٨  
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  خالصه مفيد مذاكرات 

 پروژه یک ایجاد یا احداث اینکه بیان با رشت شهرداری گذاریسرمایه محترم سازمان سرپرست احضار گل سرکار خانم مریم

 اتفـاق بازگشـایی ماننـد بازگشـایی یـک کـهوقتی: یابد،گفتند تخصیص شهرداری به مالی منابع آینده در شد خواهد سبب

 .شد خواهد حاصل نیز درآمدزایی شهرداری از مجوز دریافت و با یافته افزایش منطقه آن وسازها دربیفتد، ساخت

 ایـن مـا به سازمان اساسنامه است، مالی تأمین صورتبه پروژه این: گفتند ایشان درخصوص بازگشایی مسیر بلوار کوچکی

م ورود مالی تأمین هایپروژه در که دهدمی را اجازه  مـالی آورده کـه آیدمی وجود به امکان این هاپروژه مدل این در. نما

 احداث تازه خیابان آن از شرایط به بنا که شودمی بازگشایی خیابانی پروژه این در. کند پیدا تخصیص شهرداری به آینده در

  .شد خواهد افزوده ما به مالی منابع

 ، همچنین خاطر نشان کردند: بـرایحوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشتمحترم سرپرست  سرکار خانم گل احضار

منظـور کرد و بـدین  خواهد آغاز را خود کار گذارسرمایه علی" "امام خیابان پروژه همانند و دارد وجود گذارسرمایه پروژه این

 .شد خواهد پرداخت نیز پروژه اطراف و نفوذ حوزه و محاسبه عوارض و داشته وجود ایجداگانه حساب

 عنوانبه ما آورده که است در این پروژه این بنده اساسی سؤال: گفتند این خصوص عضو محترم شورا در ذاکری آقای بهراد

 و سـخت شهرداری برای آن تهیه و یابدمی افزایش منطقه این در زمین قیمت شود زده پروژه کلنگ اگر چیست؟ شهرداری

  .شد خواهد برابر چند آن هایهزینه

. کنـیم آغـاز را خـود کار سپس کنیم تملک را است موردنیاز که هاییزمین ابتدا باید آورده افزایش برای: دادند ادامه ایشان

 صـورت تملـک کنیم تعریف گذاریسرمایه مدل خواهیممی اگر اما دانممی ضروری را آن و نیستم پروژه اجرای مخالف بنده

  .کنیم مطرح آورده عنوانبه را آن سپس بگیرد

 قیمت اساس بر بایستمی: گفتند مذکور، ملک ایمنطقه ارزش بروزرسانی به اشاره با علوی آقای سید امیرحسین همچنین

  .شود نگارش بایستمی موضوع این که شود؛ داده هاپروانه شده به روز

 تفکیـک خدمات ارائه طریق از تواندمی شهرداری و نیست مطرح ملک خرید بحث تنها: داشتند اظهار نیز رسولی آقای رضا

ر و  مـاجرای همـان رسـدمی نظـر بـه ملک خرید و شهرداری مالی شرایط به توجه با و برسد حداقلی منافع به کاربری تغ

  .باشد بزرگ سنگ

 توانـدمی نیز شهرداری دیگر طرف از و داشته را ملک این هاسال که برسد مالکی به تواندمی منافع این: دادند ایشان ادامه

 کـه اسـت اجـرا نامهضـمانت اگـر است، پروژه نامهضمانت بحث است کنندهنگران که بحثی اما باشد؛ داشته را خود منافع

  .شودمی عجیب موضوع است تملک برای نامهضمانت بحث اگر و است منطقی

 کـه اسـت اجـرا نامهضـمانت بـه مربوط بحث این: گفتند خصوص این عضو محترم شورا، در علوی، آقای سید امیرحسین

  .شودمی محسوب آن از بخشی نیز تملک

 بـرای رفـاه شـرایط ایجـاد منظوربـه رشـت شهرداری: کردند اظهار پروژه انجام دالیل به اشاره با جلسه این در پروژه مشاور

 پایدار درآمد و توسعه هایزیرساخت ایجاد و شهریدرون مسیرهای ترینپرترافیک از یکی ترافیکی بار کاهش و شهروندان

 معلـم ۲ فاز به گلسار اصفهان بلوار اتصال مسیر بازگشایی جهت ایالیحه خصوصی، بخش و نوین مالی منابع از استفاده با

  .فرستاد شهر شورای به را

 مسـائل: افزودنـد کنـیم رعایـت هـاخیابان بـرای را درصد ٥٠ استاندارد حدود باید شهرهاکالن در اینکه به اشاره با ایشان

 .هستند مهم بسیار نیز هاتقاطع و بازگشایی بحث و دارد باالیی اهمیت شهرها در ترافیکی



  
  
  
  
  
  

 
٩٨ 

 

 ابتـر صـورتبه هابازگشـایی از برخی: گفتند است درصد ١٧ از کمتر ما هایخیابان از برخی عرض اینکه بیان با پروژه مشاور

  .نیست خوب این که شودمی حل موضعی نیز مشکالت از برخی و است مانده

 ١٤٠ و هزار مسیر این: کردند بیان است دو رینگ تکمیل پور قلی شهید بلوار به اصفهان بلوار اتصال اینکه به اشاره ایشان با

 هایهزینـه شـود و می متصـل معلـم دوم فـاز بـه و شروع پیربازار جاده ابتدای از که است متر ٣٠ مقطع عرض با کیلومتر

 بـا پـالک ٧٣ تملک معلم، بلوار با تالقی محل در تقاطع احداث مسیر احداث شامل اجرا فاز است؛ فاز سه گذاری نیزسرمایه

  .است متر هزار ٢٩ حدود متراژ و تومانی میلیارد ٨٥ بودجه

 شـودمی تزریـق گذارسـرمایه توسـط تومـانی میلیارد ٢٤بودجه با تقاطع برخورد کیفیت کنترل اینکه بیان مشاور محترم با

  .شودمی بررسی ودومفاز اول مطالعات انجام در بلوارمعلم در تقاطع بودن وزیرگذر وروگذرقرارگیری محل:کردند تصریح

 تجـاری کاربری متر ٧٠٠ و هزار دو مسکونی، کاربری مترمربع ٩٠٠ هزار ٣٣: نیز گفتند مسیر نقاط جزئیات به اشاره ایشان با

  .دارد قرار مسیر در فشارقوی حریم متر ٦٦٠ و چهار و مسکونی

 بـرای و باشـد عادالنـه انتخـاب تا شود گذاشته فراخوان است و باید نشده مشخص هنوز گذارایشان ادامه دادند: سرمایه

  .است مطالعات برای ماه دو که شدهبینیپیش زمان ماه ٢٤ نیز پروژه زمان

 و بدهـد کـار گزارش ماهبهماه باید گذارسرمایه: گفتند است گذاریسرمایه اولیه برآورد تومان میلیارد ١٣٧ اینکه بیان با وی 

 ٢٠ ایجداگانـه حسـاب در باشـد داشـته درآمـدی و عوارض هرگونه پروژه و شودمی شروع بازپرداخت دوم سال ابتدای از

  .شودمی بلوکه درصد ٨٠ و شهرداری جاریحساب برای درصد

 تصـویب باعـث پیمانکـار حضـور: افزودند دهدمی نامهضمانت گذارسرمایه را تعهدات انجام اینکه به اشاره با پروژه مشاور

 در اگـر و گیـردنمی تعلـق گذارسـرمایه به سودی هیچ دیگر کند قصور کار پیشرفت در اگر گذارسرمایه و شودمی پروژه زمان

  .کند پرداخت را هازیان و ضرر این تمامی گذارسرمایه باید کند پیدا افزایش امالک قیمت مدت این

              
 

 : متن مصوبه شورا  

برگزاری فراخوان عمومی به منظـور نظر و اخذ رأی با پیشنهاد شهرداری جهت وتبادلمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث

  معلم) به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر گردید: ٢بازگشایی مسیر بلوار کوچکی (اتصال بلوار اصفهان گلسار به فاز 

  کارشناسی سه نفره صورت گیرد. ـ برآورد قیمت امالک داخل مسیر، توسط هیأت

ن نامه مالی شهرداری ها، حساب اختصاصی برای پروژه افتتاح گردد. ٤٠ـ به استناد تبصره دو ذیل ماده    آ

  ـ تضمینات الزم برای انجام تعهدات از پیمانکار اخذ گردد.

ـر کـاربری ارزش ی عوارض و سایر خدمات مربوط به صدور ـ بالفاصله بعد از عقد قرارداد در محاسبه پروانه ساختمانی، تغ

  منطقه ای به روز شده با لحاظ خیابان جدیداالحداث، مالک عمل قرار گیرد.

                                      



  
  
  
  
  
  

 
٩٩ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

          حامد عبدالهــي  ١١
  

    -  ١١  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

،  ١٣/٩/٩٨، ٧/٩/٩٨، ٦/٩/٩٨آقـای حامـد عبـدالهی در جلسـات مـورخ؛ غیبت    ٢

  شورای اسالمی شهر رشت ٢٠/٩/٩٨و  ١٦/٩/٩٨
-  -  -  

  خالصه مفيد مذاكرات 

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

 : متن مصوبه شورا  

ن ١٦ماده ٢تبصره مراتب برابر  اسالمی شهر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبـادل نامه داخلی شورای آ

      آقای حامد عبدالهی به اتفاق آرا غیبت شان موجه تشخیص داده شد.نظر و اخذ رأی و ارائه توضیحات 



  
  
  
  
  
  

 
١٠٠ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         حاجي پور اسماعيل  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

         حامد عبدالهــي  ١١
  

    -  ١١  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 

  

  

  را اعالم نمودند. ١٨رأس ساعت  ٢٧/٩/٩٨ریاست محترم شــورا سپس جلسه بعدی شـورا روز چهارشنبه مورخ  -

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٣جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  

  

  
  

   رضا رسولی،  محمدحسن عاقل منش ،د فاطمه شیرزااحمد رمضانپور  ،اسماعیل حاجی پور ،   حاضرین : 

  ، ، حامد عبدالهی  حجت جـذب،  سیدامیرحسین علوی،  بهراد ذاکـری،  حمدحسن علیپورم                

  فرهام زاهـد                



  
  
  
  
  
  

 
١٠١ 

 

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

   ١٢١ ٢٧/٩/٩٨        :ساعت چهارشنبهروز: عادي

 ط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات ،خالصه مفيد مطالب مطروحه توس

   نطق پيش از دستور منشي شورا:

 علی اکبـر بـاقری نیـا، شهید نامه وصیت از بخشی قرائت با در ابتدای جلسه، جناب آقای محمد حسن علیپور، منشی محترم شــورا

  داشتند. گرامی را شهدا همه یاد

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

نقـل،  و آذرماه مصادف با روز حمـل ٢٦گرامیداشت  ضمن شورای اسالمی شهر رشتمحترم رئیس  ،اسماعیل حاجی پورجناب آقای 

م و از آنان تقدیر بوس و اتوبوس دعوتصورت نمادین از سه راننده زحمتکش تاکسی، مینیبرآن شدیم که به :ندگفت  .نما

روز و در آفتاب سوزان و سرما و برف همواره آماده خدمت به مردم : این تقدیری کوچک از عزیزانی است که شبانهندمه دادادا ایشان

  . شریف این شهر هستند

ای از : باید تشکر ویـژهندحاجی پور همچنین با تبریک به مردم گیالن و شهر رشت در خصوص موضوع تراموای شهر رشت، گفتآقای 

م هسـتیدرگیر آن  هاستروز گذشته بحث تراموا که مدت چون رم و معاون عمرانی ایشان دکتر اکبری مقدم داشته باشماستاندار محت

  .در شورای ترافیک استان به تصویب رسیدشهر رشت اسالمی ونقل شورای کمیسیون حملمحترم های رئیس با پیگیری

: یکی از موضوعاتی که همه مـا ندشهرداری رشت، عنوان داشت شورا همچنین در خصوص عدم پرداخت حقوق کارکنانمحترم رئیس 

شده است و  ایم مشکل بیمه آنان را حل کنیم. شهر ما بیمهدهد، حقوق کارکنان خدوم شهرداری است که ما هنوز نتوانستهرا آزار می

اما انگار مشکالتی به وجود آمده است  میلیون تومان پرداختی انجام خواهد شد ١٢ای آتش بگیرد تا سقف ناکرده هر خانهاگر خدای

  .خواهم که این مشکل را برطرف نمایدکه از شهردار محترم می

بسـیار  دیان با شهرداری مشکالتی دارند که ؤ: برخی از مند، گفتمشکالت مربوط به مؤدیان فصل و همچنین در خصوص حل ایشان

کنیم؟ آید چرا مشـکل را رفـع نمـیدی میؤؤال بنده این است که وقتی مشود. سمیکار به دادگاه کشیده طوالنی است تا آن جا که 

شـود و هـم از رسـیدن کـار بـه دادگـاه شود هم احترام بـه شـهروند گذاشـته میاگر به این شکل عمل شود هم زودتر کار انجام می

  .شودجلوگیری می

: نـدستگاه دوربین جدید ثبت تخلف برای شهر رشـت، گفتد ١١٠حامد عبدالهی برای پیگیری موضوع آقای حاجی پور با تشکر از آقای 

و نصـب ونقل و ترافیک شورا پیگیری شد تا به نتیجه رسید. پس از اجـرای مناقصـه صورت مداوم در کمیسیون حملاین موضوع به

  .کندها در نقاط مختلف شهر رشت بخش عظیمی از مباحث ترافیکی شهر رشت سامان پیدا میدوربین

ها نصب دستگاه دوربین کنترل سرعت روی پل ١١دستگاه دوربین ثبت تخلف و  ٢٢دستگاه دوربین نظارتی،  ٧٣: ندد کردتأکی ایشان

پذیرد و پس از مشـخص شـدن برنـده مناقصـه نصـب ها روز یکشنبه فراخوان صورت میخواهد شد و با توجه به جانمایی دوربین

  .ر ترافیکی شهر داده شودسامانی به امو و ها آغاز خواهد شد تا سردوربین

 ،ماه به اتمام خواهد رسـیدتا آخر بهمنها دوربین نوری برای راه اندازی حاجی پور همچنین با بیان اینکه عملیات حفاری فیبر آقای 

آن  روز آینده به اتمام خواهد رسید و سپس موضوع فراخـوان ١٥: در خصوص پارک آبی نیز طرح این پروژه نهایی شده و تا ندافزود

  .انجام خواهد شد



  
  
  
  
  
  

 
١٠٢ 

 

شده اسـت تـا در داخـل خودروهـای تاکسـی شـهری  : طرحی ارائهندشهر رشت همچنین اظهار داشتاسالمی شورای محترم رئیس 

حسـاب راننـده خوان سیار قرار گرفته تا ضمن حل شدن بحث پول خورد به ازای هر عملیات تراکنش بانکی مبلغـی به دستگاه کارت

  .های تعمیرات و قطعات یدکی خودرو بسیار مورد اهمیت استموضوع در شرایط خاص بنزین و هزینهواریز شود. این 

هـادی  ،ترین راننـدهعنوان کهنسـالسـاله تاکسـی شـهری در رشـت بـه ۸۲سید ابراهیم میر عبدالعظیمی راننـده در ادامه از آقایان؛ 

قدیر به عمـل ، با اهدا لوح تقدیر و هدیه در صحن شورا، تری رشتبوس شهجهانگیری راننده اتوبوس و سامان سحرخیز راننده مینی

  مد.آ

  :ناطق اولنطق پيش از دستور 
حمـل  روز فرارسیدن عرض سالم و تبریک ضمن رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، شیرزاد، سپس سرکار خانم فاطمه

  .داشتند گرامی را دانشگاه و زهحو وحدت روز فرارسیدن عرصه، این کشانزحمت تمامیبه و نقل

 شـهدای اجتماعـات سـالن در مراسـمی آذر ٢٩ یلدا شب مناسبت به: داشتند اظهار یلدا، شب فرارسیدن به اشاره با همچنین ایشان

 رشـت شـهرداری اجتماعی فرهنگی، سازمان و نهادمردم  هایسازمان مشارکت با رشت انتظام میدان در واقع گیالن انتظامی نیروی

 و نوجوانـان کودکـان، بـه خصـوص و همکاران شهروندان، همه از که شودمی برگزار مهربانی چله عنوان با شب ٢٠ الی ١٧:٣٠ ساعت

   .آیدمی عمل به دعوت مراسم این در حضور برای جوانان

گی شـهدای ذهـاب و سـبزه رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، اظهار داشتند: دو نمایشگاه یلدایی در پیاده راه فرهن

  میدان رشت برگزار خواهد شد.

 ایبیمـه معوقـات متأسـفانه: کارکنـان شـهرداری بیـان داشـتند بیمه حق پرداخت عدم به اشاره سپس با سرکار خانم فاطمه شیرزاد

 ایـن در رشـت شـهردار داریـم انتظـار کـه آمده وجود به کارکنان برای بسیاری مشکالت رو این از و نشده پرداخت شهرداری کارکنان

 افتادن فاصله سبب بیمه حق پرداخت در تأخیر و هستند بازنشستگی آستانه در کارکنان از برخی. دهد انجام جدی اقدامی خصوص

  .شد خواهد کارکنان خدمتی سنوات در

فاکتورهای بیمارستانی و درمانی عضو محترم هیأت رئیسه شورا، تأکید کردند: در خصوص بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری بسیاری از 

به کارکنان پرداخت نشده و تعدادی از همکاران شهرداری به جهت مشکالت حل نشده بیمه تکمیلی شان، از بیمه تکمیلـی کارکنـان، 

  خارج شده و اقدام به قرارداد بیمه ای، خارج از شهرداری نمودند.

 کارکنـان از یکـی دفتـر پلمـپ شـاهد امـروز: اظهـار داشـتند رشت، شهرداری کارکنان از یکی دفتر پلمپ از انتقاد با همچنین ایشان

 دانمنمـی بنده و داشت حضور تهران در گذشته روز رشت شهردار که است شرایطی در این. بودیم قضایی حکم بدون رشت شهرداری

  است و متعجب شدند. داده پلمپ دستور کسی چه

 گذشـته جلسـه اظهارات به نسبت محلی هایسایت از یکی در مطلبی انتشار به واکنش در رمضانپور احمد در ادامه جناب آقای دکتر

 متوجـه داد، می گوش اگر انصافی با شنونده و خواننده بیننده، هر که شد مطرح بنده سوی از ایکلمه گذشته جلسه در: گفتند خود،

  .بود نصرتی آقای حمایت جهت در کلمه این که شدمی

 دوسـتان بـه بنـده. بشود اعتراضی که بزنم حرفی خواهمنمی من اما دارد منفی بار خود جای در کلمه آن طبیعتاً : دادند ادامه ایشان

منمی دارید حضور فضا این در وقتی که گویممی خود ایرسانه  انجـام را الزم تلطیـف توانسـتیدمی امـا کنیـد، سانسور خود که گو

  .دهید

 مثبتـی بـار بیرونـی افـراد بـرای شـکل این به موضوعات این خواندن اینکه بیان با همچنین رشت اسالمی شهر محترم شورای عضو

 عذرخواهی شهامت شود، ناراحت نصرتی آقای عزیزمان برادر که است کرده عنوان مطلبی ایگونهبه ایرسانه اگر: کردند تأکید ندارد،

  .دارم را کردن
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   :ناطق دومنطق پيش از دستور 
 ٩٨شورای اسالمی شهر رشت بـا بیـان اینکـه تنهـا سـه مـاه بـه پایـان سـال محترم عضو  ،محمدحسن علیپوردر ادامه جناب آقای 

: اگر ایـن قـانون اسـت کـه دو مـاه ندمانده است و همچنان نیروهای حجمی شهرداری درگیر دریافت حقوق خود هستند، گفتباقی

کسـی پاسـخگو  رادیگر از مطالبات توسط شـهرداری بـه کـارگران پرداخـت شـود چـ شده و یک ماه حقوق توسط پیمانکار پرداخت

  !؟نیست

ای برای شب یلدا و شب عید به کارگران اهـدا شـود امـا سـؤال های هدیهاین مصوب شده بود تا کارت از : پیشندادامه داد ایشان

شود؟ اگر پول کافی در جیب شما نباشد شب یلـدا معنـا میها داده نبنده این است که چرا زودتر و پیش از فرارسیدن ایام این کارت

  .خواهد داشتنو مفهومی 

: آیا کسی نیست که صدای کارگران را بشـنود؟ کـارگران چگونـه بایـد ندرئیسه شورای اسالمی شهر رشت، افزود هیئتمحترم عضو 

بار برای همیشه باید این مسائل ساماندهی شود، خواهد جلوی تخلف پیمانکاران را بگیرد؟ یکهایشان را بزنند و چه کسی میحرف

 .ها و وضعیت مالی شهرداری وجود نداردسنوات حق کارگران است و مشخص نیست که چرا برنامه منظمی در پرداخت

کشـته  حسوان: متأسفانه بسیاری از کارگران در ندعلیپور همچنین با اشاره به عدم رفع مشکل بیمه تکمیلی کارگران، اذعان داشتآقای 

  .شوند و ما موظف هستیم که در این خصوص پاسخگو باشیممی

کاری را کنار بگذاریم، مردم باید از نماینـدگان : سیاسیندایان با اشاره به انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی، تأکید کردپدر  ایشان

  .خدا و مردم کار کنیمها ماندگار نیست و باید برای رضای خود مطالبه گری داشته باشند. این صندلی

شـهر  یاسـالم یجلسـه شـورا در ادامه آقای یزدانی مدیر محترم نمایندگی و عضو هیئت امناء ستاد دیه استان گیالن  با حضـور در

د افـرا نیـا یآزاد شدند و بابت آزاد یالنیگ انینفر از زندان ۳۳۴ ریماه اخ ۹ ی: طندستاد گفت ریماه اخ ٩رشت، با ارائه گزارش عملکرد 

  شد. نیتأم تیو بخشش شکا مهیها، باز محل کمک خانواده یپرداخت شد و مابق هیتومان توسط ستاد د اردیلیم ٦حدود  یمبلغ

متـر و  ٥٠٠الـی  ٤٠٠به مساحت   ینیاگر شورا قطعه زم ن، اظهار داشتند؛مکاایشان درخصوص مشکالت جدید ستاد از لحاظ داشتن 

مـا موظـف چراکـه  اسـتمـا شـده اسـتان  یباعث سرافراز ضمن کمک به ستاد،  بگذارد ستاد اریصورت موقت در اخترا به یلکم ای

  ست.ا مکان ابزار کار ما نیهمو  میها باشو خانواده آن انیزندان یباعث شاد میهست

  ***اعالم وصول  ***  
دبیرخانه شـورا  در  ٢٦/٩/٩٨در  ١٩٠٠ثبت شده به شماره  ٢٣/٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ  ٥٠٥٢ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ ١

 خصوص "واگذاری مقدار پنج هکتار زمین از اراضی سازمان باغ رضوان به مرزبانی استان گیالن" اعالم وصول شد.

در دبیرخانـه شـورا،  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٨٩٩ثبت شده به شماره  ٢٣/٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٥٨٠٦-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٢

در خصوص "مجوز تبلیغات بر روی بدنه مینی بوسهای تحت نظارت سازمان" با قید یک فوریـت در جلسـه مطـرح و پـس از طـرح 

  ذیربط ارجاع شود. ک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به کمیسیونبحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن موافقت با ی

در دبیرخانـه شـورا،  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠٤ثبت شده به شماره  ٢٤/٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٥٨٦٢-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٣

ریت در جلسـه مطـرح و پـس از در خصوص "تقسیط بدهی خانم گودرزوند همسر همکار محترم بازنشسته شهرداری" با قید یک فو

  ذیربط ارجاع شود. طرح بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن موافقت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به کمیسیون

در دبیرخانه شـورا، در  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠١ثبت شده به شماره  ٢٤/٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٢٩٢-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٤

فزایش سقف ردیف اعتباری کمک به انجمن بیماران کلیوی" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پـس از طـرح بحـث و خصوص "ا

  ذیربط ارجاع شود. تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن موافقت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به کمیسیون
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در دبیرخانه شـورا  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠٣ثبت شده به شماره  ٢٥/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ٦٣٠٦الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ -٥

در خصوص "أخذ مجوز جهت انعقاد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پـس از بحـث 

های ذیـربط ارجـاع میسیونو تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به ک

  گردد.

در دبیرخانه شورا  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠٢ثبت شده به شماره  ٢٢/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ٦٢٩٧الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ -٦

در خصوص "افزایش ردیف اعتباری حفظ و نگهداری فضای سبز" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و 

  های ذیربط ارجاع گردد.ی، ضمن مخالفت با دوفوریت و یک فوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادی به کمیسیونأخذ رأ

  ***  دستور جلسات***  
  

ف
ردي

  

  دستور جلسه
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه
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 ١٥/٧/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٣٩٩١الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

در دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه  ٢٠/٧/٩٨مورخ  ١٤١٩ثبت شده به شماره 

شهرداری رشت، با عنایت به ارتقاء کیفی خدمات شهری و ساماندهی 

های منصوبه در سطح شهر که مالکیت مراکز خدمات رسانی از جمله دکه

ت عقد اجاره عرصه آن متعلق به شهرداری بوده و از سالیان ماضی به صور

عادی و بعضًا با حق سرقفل در اختیار مستأجرین قرار دارد و با توجه به 

رات حاصله در شوارع و اماکن عمومی و همچنین با  توسعه شهر و تغ

التفات به اعتراض برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، منجمله اداره برق، 

ایت حریم مراجع قضائی و اهالی محترم، محل استقرار دکه از باب رع

دکل فشار قوی و نیز واقع شدن دکه در میادین با عرض کم خیابان و 

ها که به نوعی وقوع حادثه و خسارت جانی و مالی را در آتی پیاده راه

محتمل خواهد شد لذا براساس بازدید مشترک میدانی و کارشناسی به 

 عمل آمده از سوی شهرداری مناطق، در نظر دارد؛ نسبت به جابجایی و

های های مشروحه زیر بنا به شرایط صدرالذکر به مکانانتقال کیوسک

  پیشنهادی جدید فاقد مزاحمت و مورد تعرفه مناطق اقدام نماید؛

ـ دکه آقای ایرج تیموری؛ مکان فعلی  پل عراق نبش کوچه خبرنگار ١

مکان پیشنهادی جدید؛ بلوار رسالت حد فاصل کوچه شقایق الی 

  جابجایی نامه اداره حراست شهرداری رشت. دبیرستان الزهرا علت

ـ دکه آقای کامبیز بهاری؛ مکان فعلی بلوار دیلمان نبش بلوار آذر اندامی ٢

متر باالتر در بلوار دیلمان نبش کوچه وارش  ٢٠مکان پیشنهادی جدید؛ 

  علت جابجایی قرار گرفتن در زیر برق فشار قوی و نامه اداره برق استان.

احمد آموزگار؛ مکان فعلی پارک ملت ابتدای شالکو  ـ دکه آقای سید ٣

ـ ١کوچه شهید امینی جنب کفاشی شاد روح  مکان پیشنهادی جدید؛

ـ ٢متری  ٧میدان صیقالن مقابل فرآورده های گوشتی چم چم پیاده راه 

ـ چهار راه ٣متری  ٨میدان جهاد ابتدای بلوار شهدای گمنام پیاده راه 

  

در کمیسیون توسعه 

و عمران شهری شورا 

با پیشنهاد شهرداری 

با تأکید بر لزوم ارایه 

ـــــرح  ـــــامع ط ج

  جانمایــــــــــــی 

ــطح  ــا در س ــه ه دک

  شهر،موافقت گردید.
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علت جابجایی؛ واقع شدن در کوچه شش  پورسینا نبش کوچه تاخ ور 

متری و چسبیده به دیوار منزل مسکونی  ایجاد مزاحمت در تردد وسایط 

  سال شده است. ٢نقلیه و شکایت اهالی که سبب تعطیلی دکه بیش از 

ـ دکه آقای قربانعلی فالحتی؛ مکان فعلی میدان امام حسین به طرف ٤

نیروی دریایی به طرف بلوار شهرک صبا  مکان پیشنهادی جدید؛  میدان 

ـ میدان امام علی به طرف ٢امام علی بعد از اداره برق جنب زمین فوتبال 

میدان نیروی دریایی جنب کوچه سنبل، علت جابجایی؛ واقع شدن در 

متر فاصله از حریم برق  ٨کیلو وات که نیاز به  ٢٠حریم برق فشار قوی 

  ر برق می باشد.بوده و چندین سال است که کیوسک فاقد کنتو

ـ دکه آقای سید نظیر سرداری؛ مکان فعلی: فلکه گاز جنب پارک سمیه ٥

مکان پیشنهادی جدید؛ بلوار بهشتی خیابان آیت ا.. رودباری، علت 

جابجایی واقع شدن در عرض کم پیاده راه به طوری که  قسمتی از دکه 

که گردیده در خیابان اصلی قرار گرفته و موجب برخورد وسایل نقلیه با د

و شکایت اهالی منطقه مبنی بر انتقال آن و همچنین درخواست متقاضی 

به لحاظ تعویض سازه قدیم که مستهلک بوده و امکان نصب سازه جدید 

  متر وجود ندارد. ٥/١در مکان قبلی با عرض 

  ١٩٢ـ دکه آقای امیر تکه؛ مکان فعلی: گلسار بلوار گیالن نبش خیابان ٦

متر باالتر) علت جابجایی  ٣٠(١٩٠ید؛ نبش خیابان مکان پیشنهادی جد

اشغال پیاده رو و ایجاد مزاحمت برای تردد شهروندان و مانع بهره 

برداری در ساخت روی پالک مجاور براساس نامه مالک زمین مجاور و 

  منطقه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خالصه مفيد مذاكرات:  
دانم به چه  یاست و نم ریبا نیزم کی ١٩٢ ابانیخ نی: جنب زمندگفت حهیال نیدر خصوص ا ی عضو محترم شورا،رسول رضاآقای 

 یها از منطقه دو به مکاناز دکه یکیچگونه یی،از موارد جابجا یکیدر گفتند:همچنینایشان دکه انجام شود. ییجابجا دیبا لیدل

   است؟!افتهیسه انتقال در منطقه

بهتر  ١٩٢ ابانیوجود دکه در خ عتاً ی: طبدر خصوص جابجایی یکی از دکه ها بیان داشتند عضو محترم شورا، رهام زاهدآقای ف

  آن به سمت پاسگاه برود. یجاه ب نکهیاست تا ا یپر رفت و آمدتر  ریاست و مس

در خصوص دکه  یطرح جامع کی دی: در مرحله نخست باندگفت حهیال نیدر خصوص ا زین عضو محترم شورا، یذاکر  هرادآقای ب

  شود. فیتکل نآن تع یشهر رشت ارائه شود تا برا یها

منتقل شود. بحث  قالنیالضرب به ص نیدکه از ام کیشوم که  ی: بنده قانع نمرئیس محترم شورا نیز گفتندپور،  یحاج لیاسماع

  .لومتریک ٢متر است نه  ٥٠ یبرا ییجابجا

و رزومه افراد مالک دکه ها اعالم  ییجابجا یاقتصاد هی: توجنداظهار داشت زینر نرگسی، عضو محترم شورا رمضانپو حمدآقای ا

      .ردیمد نظر قرار گ ییشود تا در جابجا



  
  
  
  
  
  

 
١٠٦ 

 

  متن مصوبه شورا :

پیشـنهادی شـهرداری بـا  ٥و  ٣نظر و اخذ رأی،ضمن مخالفـت بـا بنـدهای مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

  موافقت گردید؛به شرح زیر به اتفاق آرا  ٦و  ٤،  ٢، ١جابجائی دکه ها در بندهای 

  * دکه آقای ایرج تیموری؛ بلوار رسالت حد فاصل کوچه شقایق الی دبیرستان الزهرا.

  متر باالتر در بلوار دیلمان نبش کوچه وارش. ٢٠* دکه آقای کامبیز بهاری؛ 

  * دکه آقای قربانعلی فالحتی؛ میدان امام علی به طرف میدان نیروی دریایی جنب کوچه سنبل.

  متر باالتر) . ٣٠(١٩٠میر تکه؛ نبش خیابان * دکه آقای ا

همچنین مقرر شد؛ شهرداری پس از بررسی کارشناسانه دقیق نسبت به جانمایی جدید دکه هـای مـورد اشـاره در بنـدهای 

  ، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم الزم به شورا ارائه نماید. ٥و  ٣شماره 
                              

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

          حامد عبدالهي  ١١
  

    -  ١١  عــــجمـ

  تصويب نشد              تصويب شد                                                  تصميم شورا                 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
١٠٧ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٩٨ـ ٧٦٥٠٧نامه شهرداری رشت به شماره ش ر  ـ 

مورخ  ٩٢٣ثبت شده به شماره  ٦/٥/٩٨مورخ 

صدور مجوز در دبیرخانه شورا مبنی بر ٧/٥/٩٨

تفویض اختیار به مدیرعامل سازمان ساماندهی 

های کشاورزی شهرداری مشاغل شهری و فرآورده

رشت در زمینه کلیه امورات مربوط به بازارچه ها و 

اماکن استیجاری متعلق به شهرداری که در اختیار 

ر  سازمان مذکور قرار گرفته است با عنایت به تغ

تره بار شهرداری  ماهیت سازمان میادین میوه و

رشت طی اساسنامه جدید ابالغی وزارت محترم 

به سازمان  ٩/١٢/٩٥مورخ  ٦١٦٩٢کشور به شماره 

  ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

  

  

  

در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا 

مطرح و با عنایت به مفاد اساسنامه سازمان 

جام مذکور و ماهیت تشکیل آن در جهت ان

بخشی از وظایف شهرداری و به تبع تأمین 

منابع مالی بودجه سازمان برای انجام وظایف 

مذکور و تصویب آن در شورای اسالمی شهر، 

نیازی به تصویب مجدد ندارد و سازمان 

موظف است در چارچوب اساسنامه و بودجه 

  مصوب خود اقدام نماید.

  

  

  

١٠٨  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٠/٩/٩٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
شود که به صورت کامل همه موارد واگذار شود. در حال  ی: نمندخصوص اظهار داشت نیدر اعضو محترم شورا،  یرسول رضاآقای 

 نیاست و ا یدر حال بررس نیماجرا همچن نیاجاره داده شده است که ا ییمکان ها اراتیسازمان خارج از اخت نیحاضر در هم

  آن تخلفات است. یبر رو یماله کش کیمصوبه 

ها را در نامه سازمان اراتیاخت ی: بنده اطالع دارم که وزارت کشور تمامندگفت عضو محترم شورا، احمد رمضانپور آقای  نیهمچن

 یرا م یاراتیسازمان داشته و چه اخت یاراتیچه اخت میبدان ستیبا یمرکز داده است. ما م یها یاز آنها گرفته و به شهردار  یا

  به آن داده شود. ستیبا

اساسنامه  اساس و مناقصه بر دهیسازمان ها در هر نوع مزا هی: کلنداظهار داشت زعضو محترم شورا، نی یعلو نیرحسیامآقای سید 

درخواست  کی نیو به نظرم ا دیکن ضینگفته است که امورات را به من تفو یسازمان چیو تا امروز ه ندسازمان ها آزاد بوده ا

  باشد. یم رمعمولیغ

 ندهیدر آ میتوان یقطعًا نم میاز شورا خارج و به سازمان واگذار کن میبخواه یرا به صورت کل یبحث کی نکهی: اندادامه داد ایشان

  .میبه آن بده یرخ دهد پاسخ یاگر اتفاق

- یکه فکر مطوری آن  اریاخت ضیوفت نی: اندگفت زینرئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا جذب  تآقای حج

تا  یشهردار  فیمثال امالک بالتکل یبرا ،و ما در کمیسیون خواستیم تا سازمان براساس اساسنامه خود عمل نماید ستین کنید

  .ردیسازمان قرار بگ اریها در اختمکان نیزمان در نظر گرفته شدن پروژه ا

که تملک  یی. در گذشته مغازه هاستیبه مجوز شورا ن ازیشهردار است و ن اریموضوع که مطرح شد در اخت نیا گفتند: یعلوآقای 

نسبت به آن نداشت. اما دادن اجازه به  یاعتراض یدادند و کس یاز انجام پروژه، آن را اجاره م شیو تا پ شدی آن انجام م

   .ستین یصورت کامل منطق



  
  
  
  
  
  

 
١٠٨ 

 

 : متن مصوبه شورا  

رأی موافـق مقـرر شـد اعـالم گـردد؛  ٨رأی مخـالف و  ٢جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخـذ رأی بـا مراتب در 

های کشاورزی شهرداری رشت و ماهیـت شهرداری با عنایت به مفاد اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده

نابع مالی بودجه سازمان برای انجام وظایف مذکور، تشکیل آن در جهت انجام بخشی از وظایف شهرداری و به تبع تأمین م

نیازی به تصویب موارد درخواستی در شورای اسالمی شهر ندارد و سازمان موظف اسـت در چـارچوب اساسـنامه و بودجـه 

      مصوب خود اقدام نماید.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١   -  -  -      
  

    ٢  ٨  عــــجمـ

  تصويب نشد  تصويب شد                                              تصميم شورا

  را اعالم نمودند. ١٨رأس ساعت  ٤/١٠/٩٨ـ ریاست محترم شــورا سپس جلسه بعدی شـورا روز چهارشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١جلسه رأس ساعت 

  
  ، حجت جـذب،  محمدحسن عاقل منش ،د فاطمه شیرزااحمد رمضانپور  ،اسماعیل حاجی پور ،   حاضرین :   

  رضا رسولی،  سیدامیرحسین علوی ،فرهام زاهـد، ، حامد عبدالهی  بهراد ذاکـری،  حمدحسن علیپورم                

   غایبین :   
 


