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

    ئول سايت و فنآوري اطالعات شورامسسعيـد جعفـري :  

  مسئول پيگيري مصوبات شورا زاده : طاهره مهدي  

  ورا شـ   يـمسئــول حقـوقـنـژاد :   ك يفاطمـه ن

  مسئول و كارشناس امور اداري شورا ي :   ــم نعمتـ مـري

  كارشناس پيگيري مصوبات مهتاب حبيبي : 

  متصدي امور دفتري شورا حميدرضا شيرافكن :                         
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  »  ١٤٠٠  تيــر ورا ـه شـگان جـاي پنـهميسيون ـرد كـار عملكــآم« 

  
سیون    کم

  ایــه ـــامــداد نــع

ن شورا   طرح شده در 

  ١٣  برنامه و بودجه و حقو

ست و خدمات شهری    -  بهداشت ، محیط ز

  ٤  توسعه و عمران

افیک   ٢  حمل و نقل و تر

ی و اجتما ن   ٥  فر
  -  تلفیق 

  

  دبيرخانه شورا 

    فقره  ١١٩ :  هاي واردهتعداد نامه

ودجه و برنامه  و

  حقو 

ست بهداشت   ،محیط ز

  و خدمات شهری 
  و عمرانتوسعه  

  حمل و نقل و 

افیک    تر
ی  ن   متفرقه   تلفیق   و اجتمافر

٩٣  -  ٥  ١  ٣  ٤  ١٣  

  فقره  ١٥٨ تعداد نامه هاي صادره:

  

  جلسات رسمی شورا 

  جلسه  ٦  :  تعداد جلسات

  مصوبه  ٢٣  :  تعداد مصوبات

   و بودجه و برنامه 

  حقو     

ست ،بهداشت   محیط ز

  خدمات شهری  و 

  وتوسعه 

  عمران

افیک   و تر

  ونقلحمل
ی ن   متفرقه   تلفیق   و اجتمافر

٦  -  ٤  -  ٤  -  ٩  
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تومان) كمك مالي به هيأت علي ابـن  ميليون ريال (پانزده ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص پرداخت مبلغ   ـ  
  )).NGOنهاد (مردم هايسازمان به بودجه سالجاري تحت عنوان(كمك  ١٥٠٢٠٤اعتباري  رديف از موسي الرضا (ع) جوانان نخودچر رشت،

مشتمل بر مقدمه، اهـداف و مـاده واحـده ويـك  "تشكيل اتاق پژوهش در شوراي اسالمي شهر رشت"ـ تصويب طرح اعضاي شورا در خصوص 
  تبصره به شرح؛
در راستاي ارائه نظرهاي مشورتي و كارشناسي جهت استفاده در طرح ها و لوايح مطروحه و انجام پژوهش و بررسي هاي علمي الزم براي بهينه    ماده واحده:

  كردن برنامه ريزي ها و تصميمات متخذه در شوراي اسالمي شهر رشت و همچنين بهره بــرداري از نظــرات و پيشــنهادات شــهروندان جهــت ارتقــاء ســطح
  شهررشت تشكيل گردد.اسالميشهري، اتاق پژوهش در ساختمان شورايتمديري

  شهرداري رشت ملزم مي گردد تجهيزات و لوازم اجراي اين طرح را فراهم آورد.  تبصره:

  به شرح؛ "نامگذاري معابر" ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري رشت در خصوص
  .  فرد  و  زوج  بندي  شماره  صورت  به  چمران  شهيد  كوچه-  دخانيات  از  بعد  -احمدگوراب  -افتخاري  شهيد  بلوار  در  واقع  هاي  بن بست  و  كوچه  *نامگذاري

  فرد با حفظ اسامي موجود.  و  زوج  بندي  شماره  صورت  به  پل  از  بعد-  باقرالعلوم  دوراهي  از  بعد  -افتخاري  شهيد  بلوار  در  واقع  هاي  بن بست  و  كوچه  * نامگذاري  
  فرد.  و  زوج  بندي  شماره  صورت  به  ١١  آسايش  كوچه  -چپ  سمت  -فومني  شيون  بلوار  در  واقع  هاي  بن بست  كوچه و  * نامگذاري  

  نامگــذاري از  و  ١٢  كوچــه  نام  به  سيدعلي  روغني  تعويض  جنب  -  شمال  راهبرد  دانشگاه  از  بعد-  سميعي  پروفسور بلوار -الكان بلوار در واقع اي كوچه * نامگذاري
  .  موجود  اسامي  حفظ  با  فرد  و  زوج  بعدي  شماره  صورت  به  و بن بست ها  كوچه  تمامي  انتها  تا  سميعي  پروفسور  بلوار  ابتداي
  به نام  سجاد  فروشي  جنب مصالح  سيدعلي  روغني  تعويض  از  بعد  و  شمال  راهبرد  دانشگاه  از  بعد  -سميعي  پروفسور  بلوار  -الكان  بلوار  در  واقع  خياباني  گذاري  * نام

  .١٤  خيابان
  بــه نــام  اســپارو  رســتوران  جنــب-  ســجاد  فروشي  مصالح  از  بعد و شمال راهبرد دانشگاه از بعد -سميعي پروفسور بلوار -الكان بلوار در واقع خياباني گذاري * نام

  .  ١٦  خيابان
  از  كوچه قبــل  و  ٥٠  كوچه  نام  بنفشه به  كوچه  از  قبل  سمت چپ ٤٢كوچه  از بعد نوروزي شهيد خيابان -فخب – پيربازار جاده در واقع به كوچه اي * نامگذاري

  .٤٨  كوچه  نيز  آن
  به  نامگذاري بازارچه ها  سازمان مذكور  مالكيت  تحت  هايبازارچه  برندسازي  جهت  كشاورزي  هاي  فرآورده  و  شهري  مشاغل  ساماندهي  سازمان  تقاضاي  اساس * بر

  ."گيلك  "  نام
    فرد  و  زوج  به صورت  گلستان  نام  به  گلستان  كوچه-(ع)  رضا  امام  خيابان-  حميديان  شهرك  در  واقع  هاي  بن بست  و  كوچه  * نامگذاري
  بــن"  نــام  بــه  گلچــين  مرحوم  به نام  ٧ نبش آپارتمان – چپ بست از سمت بن چهارمين -رباني شهيد كوچه (منظريه) آزادي بلوار در واقع بستيبن * نامگذاري

  نامگذاري معابر نامگذاري گردد.  محترم  كميسيون  توسط  ايشان  نام  شان  در  مكاني  گرديد  مقرر  نيز  آينده  در  و  ."گلچين  بست
  بن  نام  به  اكبر بابايي  شهيد  نام  به  باران  مجتمع  جنب-بن بست يكم  -خانجاني  شهيد  خيابان  روبروي هالل احمر–وليعصر(عج)    بلوار  در  بن بستي واقع  * نامگذاري

  ).١(  بابايي  اكبر  شهيد  بست
  رضــايت  بــه  توجــه  بــا  مسافر  شهيد  جنب ميدان  –  باهنر  شهيد  خيابان  انتهاي  در  واقع  جوينده حسين شهيد نام به گرفته پري محمدرضا شهيد بلوار نام * تغيير

  .  جوينده  حسين  شهيد  بلوار  نام  به  رشت  شهرستان  شهيد  بنياد  و هماهنگي با  شهيد  محترم  خانواده  دو  هر  كتبي
  گرفتــه  پري  محمدرضا  شهيد  كوچه  نام  به  گرفته  پري  رضا  محمد  شهيد  نام  به  لك  محسن  شهيد  كوچه  -خميني (ره)  امام  بلوار  در واقع ١٠بهار كوچه نام * تغيير

  ).١٠  (بهار
  ).١٧  (مهر  كوچه شهيد حسين رنجبر  به نام    رنجبر،  حسين  شهيد  نام  به  مهر  شهرك  -  الكان  بلوار  در  واقع  ١٧  مهر  كوچه  نام  تغيير  *

  الضرب.  امين  خيابان  در  واقع  ايشان  شهادت  محل  در  منظر  و  سيما  سازمان  توسط  نضارپور  قربانعلي  شهيد  يادمان  و نصب تابلوي  هيه
  گــيالن  بوكس  قهرمان  سعيد زمان نژاد  مرحوم  نام  به  دانشسرا  خيابان-  پاسداران  ميدان  -پل عراق  در  واقع  سهراب  كوچه درويش به معروف ١٩ كوچه * تغيير نام

  .")١٩زمان نژاد(  كوچه سعيد  "به نام  
  نــام  بــه  پــور  ملــك  كامران  شهيد  سردار  نام  به  انتهاي بن بست ضميريان-باقرآباد  ابتداي-روستا  و شهر روبروي -سعدي خيابان در واقع ورزشي سالن * نامگذاري

  ."پور  ملك  كامران  شهيد  سردار  ورزشي  سالن"
  ).١٨روبروي بازارچه شهيد شعبان زاده به نام كوچه شهيد فريدون مجنون(صنوبر-سنگر  جاده  در  واقع  ١٨صنوبر    كوچه  * تغيير نام

پيشنهادي برخورداري از مزاياي درجات آتش نشاني براي پرسنل   طرح "موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص بررس و تصويب  -
  . "سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت

 ١٤٠٠  تيــراهم مصوبات شورا در 
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درصدي عناوين عوارضي مندرج در متن اليحه در زمان صدور پروانه در پـروژه ٥٠تشويق  "بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    -
و بر مبناي تعرفه عوارض سال جاري  ١٤٠٠كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد؛ شهرداري براي توافقات سال   "رشت  ملي  اقدام هاي طرح 

  تجاري تخفيف پنجاه درصد را لحاظ نمايد.  براي كاربري هاي غير
سيار بانك ملي ايـران موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص انعقاد قرارداد نت بانك ملي  براي دو دستگاه كيوسك خودپرداز     -

پنج گانه از استقرار بـدون . و  مقرر شد؛ شهرداري رشت با اخطار به مناطق نصب شده در شهرك مسكن مهر واقع در ميدان انقالب اسالمي
  مجوز هر نوع كيوسك در سطح شهر جلوگيري نمايد. 

بودجـه   ٤٠٣٠١٠٠٢تيغه ي برف روبي جهت استفاده در زمان بارش برف از رديف اعتبـاري    خريداليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  موافقت با   -
با توجه به كسري مبلـغ در رديـف   و  "ت عمراني و خدمات شهريآال  خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات اساسي ماشين"سالجاري تحت عنوان  

ريال (دو ميليارد ٢٠/  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠شهرداري رشت با كسر مبلغ  ١٤٠٠اي بودجه  هاي سرمايهضوابط اجرائي تملك دارايي   ١٤مذكور، با توجه به تبصره
. و مقرر شد؛ شهرداري اعتبار ٤٠٣٠١٠٠٢خريد ماشين آالت عمراني و خدمات شهري) و  اضافه نمودن به رديف ( ٥٠٣٠٢٠٠١تومان) از رديف اعتباري
  (خريد ماشين آالت عمراني و خدمات شهري) را صرف خريد ماشين آالت خدمات شهري نمايد. ٥٠٣٠٢٠٠١باقيمانده رديف اعتباري 

در محدوده منطقـه چهـار شـهرداري رشـت و برابـر ليسـت   قانون شهرداريها  ١١٠ده  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اعمال ما  -
  پيوستي.و مقرر شد از طريق اماني انجام شود.

موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص محصور نمودن قطعه زميني واقع در ضلع شرقي بوستان ملت و در مجاورت كافه كتاب از طريق    _ -
  متر در انتهاي كوچه متصل به پارك .٦٠به طول فنس كشي و نرده گذاري 

ريال(دو ميليون و پانصد هزار تومان) كمك مالي بـه هيـأت محبـين ٠٠٠/٠٠٠/٢٥موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ    _ -
  ."نهادهاي مردمكمك به سازمان"بودجه سالجاري تحت عنوان١٥٠٢٠٤المهدي (عج)، از رديف اعتباري 

 و  راهنمايي   پليس  تومان) كمك مالي به  ميليون  ريال (بيست و پنج  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ  _ -
  تشويقي). هاي پرداخت و (هدايا ١٥٠٣٠٤اعتباري  رديف گيالن، از استان انتظامي  فرماندهي  رانندگي 

 حاميـان موسسـه خيريـه بـه مالي  كمك  تومان)  ميليون  ١٠(  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ  موافقت با اليحه پيشنهادي    _ -
  ."NGO نهادمردم هايسازمان به كمك"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٤  اعتباري رديف گيالن، از اوتيسم

ريال (بيست ميليون تومان) كمك مالي بـه هيـات مردمـي انصـار   ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ    _ -
  ."NGOنهاد هاي مردمكمك به سازمان"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٢٠٤عطشان كربال، از رديف اعتباري 

ريال كمك مالي  به دو ورزشكار آقايان؛ آرمين هادي پور و محمـد ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ   -
  بودجه سالجاري تحت عنوان(هدايا و پرداخت هاي تشويقي). ١٥٠٣٠٤ميليون تومان براي هر فرد)، از رديف اعتباري ٢٥رهبري (

ريال(پنج ميليون تومان) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠شنهادي شهرداري در خصوص كمك مالي به خانم زهرا زحمتكش تا سقف پرداخت مبلغ  موافقت با اليحه پي  _ -
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري 

ال(يك ميليون تومان) كمك مالي به آقاي محمدرضا مجـذوبي، از ري  ٠٠٠/٠٠٠/١٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    _ -
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 

، از ريال(يك ميليون تومان) كمك مالي به آقاي عباس مبـاركي نـژاد٠٠٠/٠٠٠/١٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    _ -
  بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير)  . ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 

  به شرح؛با موضوعاتي ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا 
  تعرفه سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداري رشت.  *اصالحيه

  *جابجايي كيوسك مورد اجاره آقاي خليل زارع
  شورا  ١٣٩٩* تفريغ بودجه سال  

  ماهه جريمه و عوارض ساختماني آقاي رمضانعلي صبردوست  ٦٠* تقسيط 
  شهرداري رشت.    ١٤٠٠*ضوابط اجرايي بودجه سال  
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  *  ٠٢/٠٤/١٤٠٠مورخ :         ٢٠٤جلسه شماره :   *

اسـالمي شهر رشت رأس ساعت    ، دويست و چهارمين جلسه١٤٠٠/ ٣١/٣/ش مورخ  ٤٨٥/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره   در محل ساختمان    ١٨:٣٠(عادي) شوراي 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.  يشهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستاسالمي شوراي

   : هجلس اتدستور

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ    

  ـ بررسي لوايح شهرداري رشت  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
  يبــه شــورا  يعلــو  نيرحسيام  ديس  ي آقايابي  راه  كيبا تبر  شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم، رئيس محترم احمد رمضانپور، در ابتدا، جناب آقاي   

ــ  موفق بــه راه زيحضور داشتند ن باتانتخا نيپنجم كه در ا يدوستان شورا ريتر بود كه سابنده مطلوب ي: براندششم شهر رشت، گفت ششــم    يبــه شــورا يابي
تمــام مشــكالت بــه    رغميداشتند و عل  ياريبس  يهابودند كه از دوره چهارم شناخت ياديز اريتجارب بس يهركدام دارا زانيعز ني: اندادامه داد ايشان.شدنديم

خــود را نشــان    نــدهيدو ســال آ  يكــ يرا انجام دهند كه قطعاً در    يو مهم  ياساس  يخودشان كارها اتيپنجم توانستند با توجه به تجرب يشورا يوجود آمده برا
كه دارند رابطــه    يبا توجه به تجارب و نفوذ كالم  تواننديششم حضور دارند و م  يدر شورا  يعلو ينه آقا: خوشبختاندافزود نيهمچن رمضانپورآقاي  خواهد داد.

ــ در  ديــ آيمان بر م كه از دست يهر كمك زيبرسانند و ما ن ياصل رياند را به مسنكرده ييكه كار شورا يد تا دوستاننكن جاديا يخوب   اســتير  كــرد.  مينخــواه  غي
  تيــ موفق يآرزو منتخــب جمهــورسيرئ يبــرا نيكه شوراها در سراسر كشــور موفــق باشــند، همچنــ  ميدواري: امنداشاره به بحث انتخابات، گفتشورا با محترم 

كه    منتخب باشد  جمهورسيرئ  يبرا  ينشانه خوب  توانديم  نيا  م،يداشتدر انتخابات اخير   ياسالممشاركت را در طول عمر انقالب  نيما كمترمتاسفانه  م،يكنيم
اســتقالل    ،ياســالم  يو جمهور  ياستقالل، آزاد  ميو گفت  ميما انقالب كردبا عملكرد مثبت دولت در آينده اكثريت مردم در پاي صندوق رأي حضور پيدا كنند. 

  يو... بود، جمهــور  تيحاكم  ن،يدن از مسئولنقد كر يبه معنا ينبود، آزاد يولنگار يبه معنا زين ي، آزادميفروشنمان را نه به غرب و نه به شرق  مملكت يعني
در    طيشــرا  نيواجــد  ونيــ ليم  ٥٩از    ونيــ ليم  ٣١ نكــهي: اندكرد ديتأك ايشان  عادالنه ثروت در كشور بود. عيعدالت در جامعه و توز جاديا يبه معنا هم ياسالم

  رانيــ گ  ميو تصــم  رانيما از مــد  نديگويمردم م  د،يگويخودش سخن م  يعدد در جا نيا مييبگو ديبا ميكسر كن زيرا ن ديسف يانتخاب شركت نكردند و اگر رأ
  يخاص خودش در چهارچوب قانون اساســ  يبه معنا يجوانان، مسكن و آزاد شتغالمردم، ا شتيمع براي ديدرد درمان شود با نيا نكهيا  يبرا  م،يهست  يناراض

ــ كــه در ا  ييهــا: آننــدافزود  رمضــانپورآقــاي     جامعه در انتخابات شركت نكننــد.  تينباشد كه اكثر  نيچن  يتا در انتخابات آت ميو تالش كن ميانجام ده كار   ني
  كيآمار    نياند، اانقالب تالش كرده  نيا  تيدر تثب  و  انددهيكشانقالب زحمت  نيبه وجود آمدن ا يانقالب هستند و برا نيصاحبان ا زيانتخابات شركت نكردند ن

ندارد،    يباشد فرق  خواهديكه م  يشود، حاال هركس  جاديدر جامعه ا  تعدال  ميخواهيبهتر كار خودش را انجام دهد، ما م  ديبا د  جمهورسيآمار خوب است كه رئ
: بــا  نــدشهر رشت با اشاره به موضوع طرح سؤال از شهردار رشــت، گفت يشورامحترم  سيرئ  دردها را بشناسند. نيذكاوت را دارند كه ا نيا يسيرئ يقطعاً آقا

  شود.  يموضوع بررس  نيا  گريجلسه د  كيدر    ديو با  دهياما جلسه به حدنصاب نرس  افتنديحضور  صحن شورا  شده، شهردار محترم در  توجه به سؤاالت مطرح
با ذكر    ١٩:٣٠تن از اعضاي محترم شورا و به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي شورا و رسميت نداشتن آن رأس ساعت   ٥در ادامه نيز جلسه به علت عدم حضور  

  صلوات پايان يافت.

  
  احمدرمضانپورنرگسي                                       حجت جذب                اسماعيل حاجي پور   حاضرين در جلسه:

                                                                                  سيد امير حسين علوي                                  فرهام زاهد                      بهراد ذاكري                                                       

  ـ  محمد حسن عليپورـ رضا رسولي ـ محمد حسن عاقل منش ـ حامد عبدالهي فاطمه شيرزاد   غائبين:
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  *  ١٦/٠٤/١٤٠٠مورخ :        ٢٠٥:  جلسه شماره*  
شماره   دعوتنامه  مورخ  ٦٠٥/١٤٠٠براساس  پنجمين  ١٤/٤/١٤٠٠/ش  و  دويست  ساعت    جلسه،  رأس  رشت  شهر  اسـالمي  شوراي  محل    ١٨:٥٠(عادي)  در 

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

  دستورات جلسه : 
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا ـ  

  ـ بررسي لوايح شهرداري رشت  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
محترم   اعضاي از تعدادي حضور عدم علت به اينكه بيان با شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم، رئيس محترم احمد رمضانپور، در ابتدا، جناب آقاي  

ديگري مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواستند تا اعضاي محترم شورا در جلســه فــوق  جلسه، موضوعات جلسه امروز در جلسه  نرسيدن حد نصاب به و شورا
تن از اعضــاي محتــرم شــورا و بــه حــد نصــاب    ٤در ادامه نيز جلسه به علت عدم حضور    العاده روز پنج شنبه به منظور بررسي اعتراض فرمانداري حضور يابند.

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٩:٣٠ساعت  نرسيدن تعداد اعضاي شورا و رسميت نداشتن آن رأس  

      فاطمه شيرزاد                       احمدرمضانپورنرگسي                                  حجت جذب        حاضرين در جلسه:

                                                                                                                           محمد حسن عليپور                حامد عبدالهيسيد امير حسين علوي                                  محمد حسن عاقل منش           

  بهراد ذاكري ـ رضا رسولي ـ  فرهام زاهدـ  اسماعيل حاجي پور  غائبين:

  

 
  *  ٧١/٠٤/١٤٠٠مورخ :      ٦٢٠*  جلسه شماره : 

در محل    ١٢:٤٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت    ، دويست و ششمين جلسه١٦/٤/١٤٠٠/ش مورخ  ٦١٤/١٤٠٠دعوتنامه شماره  براساس  
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.  شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  ساختمان شوراي

  دستورات جلسه : 
  . نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ    

مصوبات    ١پيرامون اعتراض به بند    ٥/٤/١٤٠٠مورخ    ٣٧٣٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  

اصالحيه تعرفه سازمان حمل و نقل و بار   شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع  ٨/٣/١٤٠٠صورتجلسه دويستمين جلسه مورخ  

  و مسافر شهرداري رشت.

و   ٤،   ٢پيرامون اعتراض به بندهاي  ٥/٤/١٤٠٠مورخ  ٣٧٣٨/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره 

رح؛جابجايي شوراي اسالمي شهر رشت با موضوعاتي به ش  ٣/١٤٠٠/ ١٢مصوبات صورتجلسه دويست و يكمين جلسه مورخ    ٨

بودجه سال   زارع، تفريغ  تقسيط    ١٣٩٩كيوسك مورد اجاره آقاي خليل  ماهه جريمه و عوارض ساختماني آقاي   ٦٠شورا و 

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

  . داشتند

    نطق پيش از دستور رئيس شورا:
 رغميما عل  زاني: عزندشهر رشت گفت  يشورا   ياز اعضا  ريبا تقد  سپس جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم، 

از  كه جا دارد تا    افتنديجلسه حضور    نيپور بزرگوار منت گذاشتند و در ا  يج حا  يو... دارند، همانند آقا   يو كار  ياسيس  ي هانه يكه در زم  يينظرهاتمام اختالف 
قصود  كه بر دوش ما توسط مردم قرار داده شده را به سرمنزل م  ينيو بار سنگ   فيتكل  نيو ا   ميروز فرصت دار  ٢٥: ما  ندادامه داد  ايشان  .كنمو تشكر    ريآنان تقد 

را    وراند   نيا  ميسابق بتوان  تيتوان و ظرف  ،يبا همان انرژ  حالنيو درع  ميمردم احترام بگذار  يام كه به آراگرفته   ادي  زانيتك شما عزاز تك  زيبنده ن  م،يبرسان
اگر    كنند،ي داشته باشد. مردم ما را رصد م  ندهيآ  يبرا  ينيآفرنقش   كي   تواندياتحاد و وحدت ما م  اميا   ني: در اندكرد  دي تأك  رمضانپورآقاي    .ميپشت سر بگذار

برگزار كن  يها ونيسيجلسات صحن و كم  ميبتوان به همان شكل  را  از    ميخودمان  زمان  كيمردم قضاوت خواهند كرد.    ت ي مسئول   زانيكه شما عز  يسال قبل 
قول را خواهم داد كه با همان   نيششم شركت نخواهم كرد، اما ا  ي از همان زمان گفتم كه در انتخابات شورا  ديرا بر عهده بنده گذاشت استي سال چهارم ر نيسنگ

بر    تي بار مسئول  مياانجام داده   ييو اجرا  ياسي عمر كار س  كي : ما كه  ندكرد ديشورا تأكمحترم    استي ر  .ه باشمپنجم حضور داشت  يعمر شورا   اني تا پا   يشور و انرژ
پنجم و چهارم در   ياست كه چرا زحمات شورا نيشهردار ا  يبنده از آقا يها ه ياز گال يك ي دانم،يها را مزدن  زيم ريها و زاست. بنده دور زدن ترن يمان سنگدوش

  د يام كه شهردار رشت نباكرده   دي است؟ بنده بارها تأك  هورد ايهنوز به مرحله اجرا در ن  يو ابالغ به شهردار  بيتصو  رغميرا عل  يقنس  يهانيزم  نامهوه يخصوص ش
اتفاق افتاده در شهر رشت    يوسازهاساخت   تي وضع  يپاسخگو  يچه كس   ديايشهر ب  نيزلزله كوچك در ا  كيكند. فردا    افت ي در  گرانيخود را از د  فيشرح وظا 

  است؟ 

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
: بنده قصد حضور در جلسه را  ندشورا، گفت  يبه سؤاالت اعضا   ييبا اشاره به عدم حضور شهردار رشت در جلسه پاسخگو   ،پور   يحاج  لي اسماع  سپس جناب آقاي

تنها به احترام ر  به پاسخگو   ميپرسي سؤال م  يوقت  رايز   مشورا به جلسه آمد  استينداشتم و  وجود دارد كه به جلسه شورا    يليچه دل  گريد   ستندي ن  ييو حاضر 
مشكالت را در خانه خودمان و    خواستميام، بنده ماطالع داده   يو دادستان  ي: بنده در خصوص اقدامات شهردار رشت به سازمان بازرسندادامه داد  ايشان   م؟ييايب

را به ب  ميمجبور  نديآي نم  ييپاسخگو  يبرا   كهيداخل شورا حل كنم، اما وقت با اشاره به راه   يحاجآقاي     .مياز خانه خودمان بكشان  رونيكار  موقت   يانداز پور 
  ك ي يآبنما فقط برا  نيا اي آ دينيشده است. بب  لياند و بعدش تعطداده  مانكاريبه پ يكردند و مبلغ كم يانداز آبنما را راه ني روز ا كي  ند:بوستان ملت، گفت يآبنما

كه    مياشهردار گفته   ي: بارها به آقاندبار رشت، گفتتره   دانيم  تياره به وضعبا اش  ،شهر رشت  يشورا   سهيرئئت يهمحترم    عضو   ر؟ي خ  ايشده است    ياندازروز راه 
  برند ياند و سودش را م كرده   يانداز اند، باسكول راه خودشان بانك ساخته   ي! در آنجا برادهندياصالً ما را راه نم  انيشامل دو نفر از ما باشد، اما آقا  ديبا  رهيمدئت يه

و پسماند فرصت    ين يبازآفر  يبرا  ريت  ٣١تومان پول داده است و تا    ارديليم  ٥٦الناس است، دولت  همه حق   هان يمانده است. ا  كالهي ب  ياما سر شهر و شهردار 
  ون يليتمام حقوقش سه م   يارردشه  يجاريراننده است كند؟ي م  افتي در  يروتومان بهره  ونيليم٣چگونه  شهردار    يكه را چگونه آقا  ميبدان  ميخواهيما م  م،يدار 

و   كننديم بي رودخانه تخر ميرا در حر نيپنجم پول آن پرداخت شد، اما آن زم يشد و در شورا دهيچهارم خر  يكه در شورا يني: زمندافزود ايشان  تومان است.
فقط    ١٠من    د يگويو م  روديشهردار م  ي! آقاسازنديآن رودخانه م  ميدر حر  دي سطح جد اقدامات شما را    نينفر مخالف است، بنده مخالف  كيموافق دارم و 

و   زنديشهردار به ما نامه م  يبه آن سازمان دارد؟ بعد آقا   يو چه ربط  ستيسازمان آمده است ك  يكه به شورا يآن فرد  ميي گوي ما م  م؟ياما چه گفته   شناسم،يم
و ما را    خنددي كه شهردار امروز به ما م  نداكرده   يكار  رايز  بخشم،ي اند را نمكه در جلسه طرح سؤال از شهردار شركت نكرده   ييها ! بنده آن كندي ما را تمسخر م

  ون يكه آبستراكس  ييها حد است، آن   ني: سؤاالت ما در همندشهر رشت، گفت   ييهوا  يها پل   يآسانسورها   تيپور با اشاره به وضع  يحاج آقاي     .كندي تمسخر م
  د يسؤال تمام شماست. شهردار با  نيا  د،يپرداخت نشده است. در زمان انتخابات گفتم سؤال را امضا نكن  يشهردار   يروهاين  يل يتكم  مهيبدانند كه ب  دي د باكردن

  ، فرهام زاهدسپس جناب آقاي     .مييتا حداقل حرفمان را بگو  ميكن  ينگاركه به مراجع باالتر نامه   ميمجبور  كندينم  يهمكار   يتمام افراد را بشنود، اما وقت  رفح
رشتاسالمي    يشورامحترم    سيرئب ينا تسل  ،شهر  درگذشت    تيبا  تلخ  جاده   ٥حوادث  حوادث  در  خبرنگار  دو  و  معلم  راه    يوطنانهم  يبرا  ،ياسرباز  در  كه 

آرزو به واكسن   ايشان   !نمودند  يسالمت   يارمنستان هستند  اشاره  ا ندگفت  ،يشده داخل  ييمارون   ي هابا  البته  است و فقط    ييها در حد همان رونماواكسن   ني: 
  عزت و كرامت به مردم ما برگردد.   دوارميام  .دي آن را د  توانيم

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا،    ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ   ٤٧٨ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٣/ ١٧مورخ    ١٤٠٠ـ ١٦٢٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ١

  اعالم وصول شد.  "كمك مالي به خانم كلثوم رضا زاده"  در خصوص

در دبيرخانه شورا،    ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ    ٥٦٥ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٤/ ٤مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٢٩١ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ٢
  اعالم وصول شد.  "زهرا محمودي آلماني كمك مالي به خانم   "  در خصوص

در دبيرخانه شورا،   ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ  ٥٦٦ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ٤/ ٤مورخ   ١٤٠٠ـ  ٢٢٧٧ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٣
  اعالم وصول شد.  "واگذاري ملك (اجاره) به ستاد بازسازي عتبات "  در خصوص
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در دبيرخانه شورا،    ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ    ٥٠٢ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ   ١٤٠٠ـ  ٢٠٣٠ف ـ ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر  ٤
  شد. اعالم وصول "گيالنعلميه استانهايكمك مالي به مركز خدمات حوزه"  در خصوص

به شماره ش ر ف ـ  ٥ به شماره     ١٤٠٠/ ٣/ ٢٥مورخ     ١٤٠٠ـ    ١٨٤٨ـ اليحه شهرداري رشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ    ٥٠٣ثبت شده 
  اعالم وصول شد.  "كمك مالي به به خانم مريم كلهري " شورا، در خصوص

ـ  ٦ رف  شماره ش  به  رشت  شهرداري  اليحه  شماره    ١١/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ٢٥٦٨ـ  به  شده  در   ١٦/٤/١٤٠٠مورخ    ٦١١ثبت 
خصوص در  شورا،  ثب"  دبيرخانه  پالك  تفكيك  به  تقاضاي  استانداري  كاركنان  مسكن  تعاوني  از  تفكيك  حق  واگذاري  و  تي 

  اعالم وصول شد. "شهرداري

در دبيرخانه شورا، در   ١٤٠٠/ ٤/ ١٠مورخ  ٥٥٦ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ   ١٤٠٠ـ٢٣٠٥ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ ٧
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و   "كمك و مساعدت مالي به فرماندهي انتظامي استان گيالن"  خصوص

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

در دبيرخانه شورا،   ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ  ٥٦٤ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ٤/ ٨مورخ  ١٤٠٠ـ   ٢٠٨٧ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ٨
 قيد  با   "متر مربع زمين در مسير احداث باند كندروي گلباغ نماز آقاي احمد غياثي    ١٢٣موافقت با تملك مقدار مساحت  "  در خصوص

پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت   و  مطرح   جلسه  در   فوريتيك  
  كميسيون ذيربط ارجاع گردد. عادي به 

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٣/ ٢٣مورخ    ٤٤٨ثبت شده به شماره      ١٤٠٠/ ٣/ ١٩مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٦٢٣ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ٩
صدور مجوز مشاركت در پروژه هاي اقدام مشترك از طريق لحاظ شدن عوارض شهرداري به عنوان آورده در اين  "  شورا در خصوص 

پس از   و مطرح  جلسه در فوريتدو   قيد با "هاي محرك توسعه عام المنفعه با عنوان احداث پارك آموزشي خانه كودك و نوجوان پروژه
بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي به كميسيون ذيربط  

  ارجاع گردد. 

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ    ٤٨٠ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٣/ ٢٣مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٧٢٦ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ١٠ 
پس از بحث و تبادل   و  مطرح   جلسه  در  فوريتدو    قيد  با  "جايزه تشويقي فضاهاي صرفاً نظامي سپاه قدس گيالن"  ، در خصوصشورا

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

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ    ٤٧٩ثبت شده به شماره      ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٧١٧ر ف ـ    ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش١١
  فوريت دو    قيد  با  "شركت خدمات ارتباطي رايتل   BTSاجاره دو نقطه از امالك شهرداري رشت به منظور نصب دكل  "  شورا، در خصوص 

با دو فوريت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت    و  مطرح   جلسه  در
  عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٤/ ١٠مورخ     ٥٥٥ثبت شده به شماره      ١٤٠٠/ ٤/ ٢مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٢٧٣ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ١٢
انتفاعي   "ري  به كارب  "  M  "اصالح كاهشي ضريب پهنه  "  شورا در خصوص تعرفه عوارض و    ١٦در جدول ب ماده    "تجاري و خدمات 

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

  دستورات جلسه : 
  دستور جلسه  رديف 

نظر 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به    ٥/٤/١٤٠٠مورخ    ٣٧٣٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
بند    ٨/٤/١٤٠٠مورخ    ٥٢٢شماره    به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه  صورتجلسه    ١در  مصوبات 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛   ٨/٣/١٤٠٠دويستمين جلسه مورخ  
هاي   رديف  قانوني  مغايرت  مسافر    ١٠الي    ٧ـ  و  بار  نقل  و  تعرفه سازمان حمل  ترافيك  بخش 

شهري با وجود اصالح عناوين بدون اهتمام در مأخذ محاسبه عوارض كماكان به قوت خود باقي  
  است. 
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  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
  ؛  "تعرفه سازمان حمل و نقل بار و مسافر"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٤٠٠/ ٣/ ٨مورخ  ٢٠٠مصوبه جلسه  ١ـ بند  

هاي  تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات نظارت بر مراكز معاينه فني و پاركينگ ٩و  ٧ضمن پذيرش ايراد وارده بر بندهاي 
  مان حذف گردد. عمومي سطح شهر، دو بند فوق از تعرفه ساز 

قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند. بلكه درآمد مستقيم   ٥٠عوارض بر درآمد وصولي مشمول ماليات، موضوع ماده   ١٠و  ٨بند هاي  
  گردد. شهرداري ( سازمان حمل و نقل ) است كه در بودجه سازمان نيز ديده شده و بايد در تعرفه درامدي سازمان ذكر

رآمد حاصل از پاك حاشيه اي ( قدر سهم شهرداري رشت از اجراي طرح مزبور ) است كه پس از واريز به  تحت عنوان د – ٨بند 
حساب خزانه ، به حساب سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشد واريز مي گردد .در واقع وصولي شهرداري از پارك حاشيه  

  نه خواهد شد. اي در ذيل اين بند آورده و در موارد قانوني مربوطه هزي
نيز شامل درامد مستقيم سازمان از انجام تبليغات محيطي در موارد مندرج در اين بند هست . وصولي هاي حاصل از تبليغات   ١٠بند 

 را شامل مي شود.  vmsملكي شهرداري رشت و درآمد حاصل از تبليغات   CNGجايگاه هاي 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

  ١ـ٢

ثبت شده    ٥/٤/١٤٠٠مورخ    ٣٧٣٨/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
شماره   بنددر    ٨/٤/١٤٠٠مورخ    ٥٢٣به  به  اعتراض  پيرامون  شورا  صورتجلسه   ٢دبيرخانه  مصوبات 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛   ١٤٠٠/ ١٢/٣دويست و يكمين جلسه مورخ  
همانگونه  و  اختالف   حل  هيأت   ١٣٩٨/ ١٠/ ١٩  مورخ   ٩٨/ ٨٠/ ٤/ ١١٢٠  شماره  رأي  در  كه  ـ 

  وحدت   آراي   اد استن  به گرديد  تصريح  گيالن   استان  اسالمي شوراهاي  از  شكايات   به   رسيدگي 
  موجب به  اداري   عدالت ديوان عمومي هيأت  ١٣٨٢/ ٢/ ٢١- ٧٠  و ١٣٧٢/ ٧/ ١٧- ١٢٩  شماره رويه

  سطح   در  واقع  كيوسكهاي  و  هادكه   آوريجمع   شهرداري  قانون   ٥٥  ماده  ٢  بند  يك  تبصره
  كيوسك   جابجايي  بر  دائر  مصوبات   ٢  بند  بنابراين.  است  شهرداري  وظايف  از  عمومي  معابر
  اصلي   درب   روبروي  رسالت،  خ   به  دافساري  ك  نبش  شهدا،   خ   از  زارع  خليل  آقاي   اجاره  مورد

  . شوراست آن  اختيارات  حدود از  خارج  و قانون  مغاير  كشاورز بوستان
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  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
جابجايي كيوسك مورد اجاره آقاي خليل زارع  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٣/ ١٢مورخ   ٢٠١مصوبه جلسه    ٢ـ بند  

    : "از خيابان شهداء به خيابان رسالت
، كه نسبت به  ١٣٨٩قانون مسثتني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي ... مصوب  

اري ها موخر التصويب هست، اجازه واگذاري قسمتي از پاركها، ميادين و ساير اموال عمومي شهرداري ها را به نحوي  قانون شهرد
و   باشد  مي  قانون  همين  مشمول  نيز  ها  دكه  واگذاري  كه  نموده،  اعطا  ها  شهرداري  به  نباشد  عامه  مصلحت  و  زيبايي  مخل  كه 

ستناد قرارداد در اختيار آقاي زارع قرار دارد و جانمايي آن در مكان پيشنهادي،  نيز كه از گذشته به ا  ١٣٠درخواست جابجابي دكه  
 به دليل اعتراض فرماندهي سپاه قدس گيالن و جهت رعايت مصالح امنيتي صورت گرفته است. 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٢

ثبت شده    ٥/٤/١٤٠٠مورخ    ٣٧٣٨/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
پيرامون    ٨/٤/١٤٠٠مورخ    ٥٢٣به شماره    دبيرخانه شورا  بند  در  به  مصوبات صورتجلسه    ٤اعتراض 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛   ١٤٠٠/ ١٢/٣دويست و يكمين جلسه مورخ  
  اسالمي   شوراهاي  مالي  امور  و  داخلي  انتخابات   تشكيالت،  اجرايي  نامهآيين  ١٥  ماده  مطابق* 

  اساس   بر  لذا  شهرداريهاست  مالي  نامهآيين   طبق  شهر  اسالمي  شوراي  مالي  مقررات   شهرها،
  هر   ماهارديبهشت   آخر  تا  است   مكلف   شورا  رئيسه  هيأت   هاشهرداري   مالي  نامه آيين   ٤٤  ماده

  بودجه  ساالنه  عملكرد  صورتحساب   با  تطبيق  و  مدارك  و  اسناد  و  حسابها  بررسي  با  سال،
  انضمام   به  را  قبل  سال  بودجه  تفريغ  گزارش  و  اقدام   ساالنه  بودجه  تفريغ  تهيه  به  نسبت

  تصويب   و  رسيدگي  خردادماه  آخر  تا  را  آن  شورا  تا  نمايد  تسليم  شورا  به  حسابرسي  گزارش
  كه   جهت   اين  از  شورا  ١٣٩٩  سال  بودجه  تفريغ  تصويب  بر  دائر  مصوبات   ٤  بند  بنابراين .  نمايد
  . است مقررات  مغاير است گرفته صورت  شورا منتخب  حسابرس گزارش  بدون
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  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛    شـورا:متن مصـوبه 
بند   جلسه    ٤ـ  خصوص    ١٤٠٠/ ٣/ ١٢مورخ   ٢٠١مصوبه  در  رشت  شهر  اسالمي  سال    "شوراي  بودجه  تفريغ  شوراي    ١٣٩٩تصويب 

  :  "اسالمي شهر رشت 
هفتاد   و  يكصد  مصوبه  استناد  حسابرسي  به  با  همزمان  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  حسابرسي  انجام  شورا،  جلسه  وچهارمين 

از سوي حسابرس، يك   ارائه گزارش  از  انجام هست كه پس  بيالن گزارشگر در حال  از طريق موسسه حسابرسي  شهرداري رشت 
 نسخه تصوير مربوطه جهت بررسي ارسال خواهد شد. 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ٢

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري   ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٣٧٣٨نامه 
شماره    به  شده  بند    ١٤٠٠/ ٤/ ٨مورخ    ٥٢٣ثبت  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه    ٨در 

شوراي اسالمي شهر رشت    ١٤٠٠/ ٣/ ١٢مصوبات صورتجلسه دويست و يكمين جلسه مورخ  
  به شرح؛ 

  داده   اجازه  كشور  كل  هايشهرداري   به«  هاشهرداري   مالي  نامهآيين )  ٣٢(  ماده  موجب*به  
  به   كه  دستورالعملي  مطابق  ماهه  وششسي  حداكثر  اقساط  با  را  خود  مطالبات   تا  شودمي

  بنابراين .  »نمايد  دريافت  رسد مي   مربوطه  شهر  اسالمي  شوراي  تصويب   به   شهردار   پيشنهاد
  رمضانعلي  آقاي   ساختماني  عوارض   و  جريمه   ماهه  ٦٠  تقسيط  تصويب   بر   دائر  مصوبات   ٨  بند

  قانون   مغاير  تقسيط   قانوني  مدت   افزايش   حيث  از  است   موردي  اينكه   از   نظر   قطع   صبردوست 
  . گرددمي  محسوب  تبعيض و

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
بند   تقسيط  ١٤٠٠/ ٣/ ١٢مورخ   ٢٠١مصوبه جلسه    ٨ـ  اسالمي شهر رشت در خصوص    ساختماني   عوارض  و  جريمه  ماهه  ٦٠  شوراي 

  ؛ "صبردوست رمضانعلي   آقاي
با توجه به شرايط خاص ملك متقاضي از اين جهت كه در دو مرحله در مسير طرح بازگشايي و تعريض بلوار شهيد قلي پور واقع  

متر مربع از ملك مزبور در مسير طرح قرار گرفته و مالك بدون دريافت    ٥٧/ ١٦در زمان بازگشايي خيابان،    شده است. مرحله اول 
باستاني شعار،   از طرفي حسب اظهارات مالك در زمان احداث پل روگذر شهيد  نموده است.  بابت غرامت، عقب نشيني  از  وجهي 

به دليل نزديكي و مجاورت با پروژه، آسيب ديد كه مالك باز بدون  ساختمان وياليي موجود بر روي همين ملك متعلق به ايشان  
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از آن مجدداً ملك   مراجعه به شهرداري و مراجع قضايي براي محاسبه و مطالبه خسارات وارده، راساً اقدام به بازسازي نمود. پس 
ادعايي ندارند و صرفاً به دليل مشكالت    متر مربع در مسير تعريض خيابان واقع شده كه ايشان از اين جهت نيز   ٥٠مزبور به ميزان  

تقسيط   يا  و  بخشودگي  تقاضاي  بودن  و معسر  به    ٦٠مالي  كه  بازسازي ملك  به  مربوط  و عوارض  بابت جريمه  از  بدهي خود  ماهه 
  واسطه خسارات ناشي از احداث پل به ايشان تحميل شده بود را دارند. 

به ايراد وارده از سوي فرمانداري محترم، در راستاي كمك به ايشان كه به    لذا شهرداري و شوراي اسالمي شهر رشت عليرغم وقوف 
تقسيط   با  از خسارات وارده  و جبران بخشي  به منظور كمك  اند  اجراي طرح هاي عمراني شهري متضرر شده  از  ماهه    ٦٠دفعات 

 موافقت نموده است.  

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

    ٢  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
عبدالهيبررسي غيبت   و    ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢،  ١٤٠٠/ ٣/ ١٩،  ١٤٠٠/ ٣/ ١٢در جلسات مورخ    آقاي حامد 

مورخ  ١٤٠٠/ ٤/ ٢ جلسه  در  جذب  حجت  آقاي  آقايان؛  ،  ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢،  و  شيرزاد  فاطمه  خانم 
، آقايان؛ اسماعيل  ١٤٠٠/ ٤/ ٢محمد حسن عاقل منش و  محمد حسن علي پور در جلسه مورخ 

  اي اسالمي شهر رشت شور   شوراي اسالمي شهر رشت١٤٠٠/ ٤/ ١٦حاجي پور و فرهام زاهد 

      

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از  نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
تبادل و  غيبتبحث  رأي  اخذ  و  عبدالهي   نظر  حامد  مورخ    آقاي  جلسات  ،آقاي  ١٤٠٠/ ٤/ ٢و  ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢،  ١٤٠٠/ ٣/ ١٩،  ١٤٠٠/ ٣/ ١٢در 

منش و محمد حسن علي پور در جلسه  خانم فاطمه شيرزاد و آقايان؛ محمدحسن عاقل،  ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢حجت جذب در جلسه مورخ  
 خيص داده شد. موجه تش   شوراي اسالمي شهر رشت١٤٠٠/ ٤/ ١٦، آقايان؛ اسماعيل حاجي پور و فرهام زاهد  ١٤٠٠/ ٤/ ٢مورخ 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور   ١
      ☐  ☒  حجت جذب   ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد   ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد   ٥
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٤جلسه رأس ساعت 

  

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش   ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي   ٧
      ☐  ☒  عليپور محمدحسن   ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي   ٩
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٤

العاده شورا به منظور بررسي  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
 ١٤٠٠-١٥٨٨، ش ر ف ـ  ٢٦/١/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-٢٥٩-، ش ر ف٢٥/٢/١٤٠٠مورخ    ٢٩٧٥٨لوايح پيشنهادي شهرداري به شماره هاي؛  

ف  ١٦/٠٣/١٤٠٠مورخ   ر  ش  ف  ١/٠٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-١٠٤٩  –،  ر  ش  ف٢/٠٢/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-٩٧  –،  ر  ش   ،-١٤٠٠-٨٢٩ 
مورخ   ١٤٠٠-١٣٩٢ –،ش ر ف  ١/٠٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-١١١٨ –، ش ر ف ١٨/٠٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-١١١٨٨ –، ش ر ف  ٢٤/٠٢/١٤٠٠مورخ

ف٠٤/٠٣/١٤٠٠ ر  ش  ش٢٠/٠٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-٧٢٨-،  ف  ٢٠/٠٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-٢٧٤١٧-ر  ،  ر  ش    ،–  ١٤٠٠-١١٣٥ 
مورخ    ١٤٠٠-١٤٦٩  –، ش ر ف  ٤/٠٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-١٣٨١  –، ش ر ف  ٨/٠٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-١٤٠٩  –،  ش ر ف  ٠١/٠٣/١٤٠٠مورخ

 برگزار گردد.  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٣روز چهارشنبه مورخ   ١١رأس ساعت ٠٧/٠٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-١٤٢٤  –و ش ر ف    ٠٩/٠٣/١٤٠٠
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  *  ٢٣/٠٤/١٤٠٠مورخ :      ٧٢٠*  جلسه شماره : 
در محل ساختمان    ١٢(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت    هفتمين جلسه ، دويست و  ٢١/٤/١٤٠٠/ش مورخ  ٦٤٣/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره  

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

   : هدستور جلس

  . محترم شورانطق پيش از دستور اعضاي ـ  

 ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-٢٧٠٦-اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر فبررسي    _
الرضا (ع) جوانان نخودچر رشت،  ميليون   ريال (پانزده  ابن موسي     ١٥٠٢٠٤اعتباري    رديف   از   تومان) كمك مالي به هيأت علي 

  )). NGOنهاد (مردم  هايسازمان به بودجه سالجاري تحت عنوان(كمك

به اعضاي شورا  اتاق پژوهش در شوراي اسالمي  "در خصوص    ٤/١٤٠٠/ ٢٣/ش مورخ  ٦٦١/١٤٠٠  شماره  ـ بررسي طرح  تشكيل 
  مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده ويك تبصره. "شهر رشت

  . "نامگذاري معابر "  در خصوص ٢٥/٠٢/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ ٢٩٧٥٨ـ  نامه شهرداري رشت به شماره ش ر   بررسي  _

پيشنهادي برخورداري   در خصوص طرح  ٢٦/١/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠- ٢٥٩- اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر فبررسي    _
  از مزاياي درجات آتش نشاني براي پرسنل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت.

شمابررسي    _ به  شهرداري  پيشنهادي  رفاليحه  ش  تشويق    ٢/٢/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-٩٧-ره  خصوص  عناوين  ٥٠در  درصدي 
  رشت. ملي  اقدام  عوارضي مندرج در متن اليحه در زمان صدور پروانه در پروژه هاي طرح

انعقاد قرارداد نت بانك  ر خصوص  د  ١٢/١٢/١٣٩٩مورخ    ١٣٩٩- ١٠٩٢٥- اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رفبررسي    _
دست  دو  براي  كيوسك ملي   انقالب     خودپرداز   گاه  ميدان  در  واقع  مهر  مسكن  شهرك  در  شده  نصب  ايران  ملي  بانك  سيار 

  .اسالمي

تيغه ي برف روبي   خريد درخصوص  ١٦/٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٥٨٨اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ  بررسي    _
اعتباري   رديف  از  برف  بارش  زمان  در  استفاده  عنوان    ٤٠٣٠١٠٠٢جهت  تحت  سالجاري  و  "بودجه  نگهداري  تجهيزات،  خريد 

  . "آالت عمراني و خدمات شهري  تعميرات اساسي ماشين

ـبررسي    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  ماده    ١/٣/١٤٠٠مورخ     ١٤٠٠ـ  ١٠٤٩اليحه  اعمال  قانون   ١١٠درخصوص 
  در محدوده منطقه چهار شهرداري رشت.  شهرداريها 

قطعه زميني درخصوص محصور نمودن  ١/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ    ١١١٨اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ  سي  برر  _
  .واقع در ضلع شرقي بوستان ملت و در مجاورت كافه كتاب

ـ  بررسي    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  مبلغ     ١٨/٣/١٤٠٠مورخ     ١٤٠٠ـ    ١١١٨٨اليحه  پرداخت  خصوص  در 
بودجه  ١٥٠٢٠٤از رديف اعتباري  كمك مالي به هيأت محبين المهدي (عج)،    ( دو ميليون و پانصد هزار تومان)ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٥

  ."نهادهاي مردمكمك به سازمان"سالجاري تحت عنوان 

ـ  بررسي    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  مبلغ   ١٤٠٠/ ٤/٠٣مورخ     ١٤٠٠ـ    ١٣٩٢اليحه  پرداخت   درخصوص 
 گيالن، از   استان   انتظامي  فرماندهي  رانندگي  و  راهنمايي  پليس   تومان) كمك مالي به   ميليون  ريال (بيست و پنج  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠

  تشويقي). هاي پرداخت و  (هدايا ١٥٠٣٠٤اعتباري   رديف

ـ  بررسي    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  مبلغ     ٢٠/٠٢/١٤٠٠مورخ     ١٤٠٠ـ    ٧٢٨اليحه  پرداخت  خصوص   در 
از  اوتيسم  حاميان   موسسه خيريه  به  مالي   كمك  تومان)  ميليون  ١٠(  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ بودجه    ١٥٠٢٠٤    اعتباري   رديف  گيالن، 

  . "NGO نهادمردم هايسازمان  به  كمك"سالجاري تحت عنوان 



  

~ ١٧ ~ 
 

ـ  بررسي    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  مبلغ    ١/٠٣/١٤٠٠مورخ     ١٤٠٠ـ    ١١٣٥اليحه  پرداخت  درخصوص 
اعتباري    ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ از رديف  كربال،  عطشان  انصار  هيات مردمي  به  مالي  تومان) كمك  ميليون  (بيست  بودجه    ١٥٠٢٠٤ريال 

  ."NGOنهاد هاي مردم كمك به سازمان"سالجاري تحت عنوان 

ـ  بررسي    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  مبلغ  ٨/٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٤٠٩اليحه  پرداخت  خصوص  در 
رهبري ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ و محمد  پور  هادي  آرمين  آقايان؛  ورزشكار  دو  به  مالي   كمك  از    ٢٥(  ريال  فرد)،  هر  براي  تومان  ميليون 

  هدايا و پرداخت هاي تشويقي).بودجه سالجاري تحت عنوان( ١٥٠٣٠٤رديف اعتباري

در خصوص كمك مالي به خانم زهرا     ١٤/٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٣٨١شهرداري به شماره ش ر ف ـ  اليحه پيشنهادي  بررسي    _
  . "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢زحمتكش، از رديف اعتباري 

 ٠٠٠/٠٠٠/١٠پرداخت مبلغ    وصدرخص    ٣/١٤٠٠/ ٩مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٤٦٩اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ  بررسي    _
تومان) ميليون  مجذوبي  ريال(يك  محمدرضا  آقاي  به  مالي  اعتباري  كمك  رديف  از  تحت   ١٥٠٣٠٢،  سالجاري  بودجه 

  . "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"عنوان

ـ  بررسي    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  مبل٧/٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٤٢٤اليحه  پرداخت  خصوص  غ  در 
بودجه سالجاري تحت    ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري    عباس مباركي نژاد،ريال(يك ميليون تومان) كمك مالي به آقاي  ٠٠٠/٠٠٠/١٠

  عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير)  . 

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

  . داشتند  گرامي  را  شهدا

    نطق پيش از دستور رئيس شورا:
آرزومحترم    استي ر  ،ي احمد رمضانپور نرگس  در ابتداي جلسه آقاي       با  سازمان عمران و    محترم  سيير  ،حرفت خواه  ثميمآقاي    يبهبود برا  يشورا 

با    آقاي رمضانپور  .ندسالمت كرد  يآرزو  زين  ايشان  يداد و برا  خبر  يوگرافيشدن شهردار رشت جهت انجام عمل آنژ  يرشت، از بستر  يشهردار   ين يبازآفر
بودند، در   يعيمنابع طب يكه دارايي سلطه قرار دادن كشورها  ريز يبرا هاي بندبلوك ني: ااظهار داشتندگفتگو و تعامل سازنده با جهان،  ياشاره به روز جهان

  ي روز از نگاه بنده روز   ني. انندك   يسازنده با جهان را ثبت جهان  يدر جهان تالش كردند تا روز تعامل و گفتگو  ياسي نظام سلطه شكل گرفت. كنشگران س
اقدام    يماه با اذن رهبر ٢٣ د يو ام ريكه دولت تدب يط يدر شرا   .مييدفاع نما ينو مظلومتعامل كرده و از حق   ايبا دن مي گفتگو با جهان است تا بتوان يمهم برا

و گفتگو برهم    دهي طرح و ا  نيافراد در داخل و خارج از كشور با ا  يكه از برخ   يمنافع   لي داشتند، به دل  ١+٥  يتحت عنوان برجام با كشورها  ييبه گفتگوها 
برسد تا قدرت    جهيكار به نت  نيا   ندهيبود كه حداقل در دولت آ  دواريام  توانيبرجام برهم خورد. البته م  يبرا  هاالشتمام زحمات و ت   تاًينها   شد،ي م  ختهير

  .ميداشته باش  يارتباط بهتر  زياطراف ن  يبا كشورها  ميو مشكل اشتغال جوانان برطرف شود و بتوان  افتهيمردم بهبود    شتيمردم باال برود، مع  دي خر

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
  م يكرد يو سع مياز شهردار رشت داشت يما سؤاالت نكهيا انيبا ب رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا ، پور  ي حاج  لياسماع  در ادامه آقاي

پور    يحاجآقاي  .  ديمحقق نشد و جلسه شورا به حدنصاب نرس  ميكه ما داشت  ي: انتظار اظهار داشتند  م،ياقدام كن  يقانون  يهاراه   قيپاسخ از طر  افتيدر   يبرا
ب ن  ياعضا  نكهيا  انيبا  باقندكرد  ديتأك  ستند،يشورا دشمن شهردار  از شهردار رشت همچنان  بنده  به بخشايشان    است.  ي: سؤاالت  اشاره  از سؤاالت    يبا 

به تعهداتشان عمل    ديرشت با  ييهوا  يها پل   مانكاراني: پخاطرنشان ساختندشهر رشت،    ييهوا  يها پل  تياز شهردار رشت ضمن انتقاد از وضع  شدهمطرح 
 د. ن خصوص پاسخگو باش  نيدر ا   محترم  و شهردار    كه الزم است  بوده  يسطح شهر دچار خراب  ادهيعابر پ  يهاكه پل   م يدر اكثر مواقع شاهد آن هست   .ندينما

رشت    يدر شهردار  دي از افراد جد  يشاهد حضور تعداد  راًي: اختصريح كردندرشت،    يافراد به شهردار  يشورا با اشاره به ورود برخ  عضو محترم هيئت رييسه
شورا،    محترم  استيدادن ر با خطاب قرار  ايشان    .باشندي م  يدر حال ورود به شهردار   يليفام  يها مختلف و ارتباطات و نسبت   نيبا عناو  ايكه گو   ميهست

  ي ريگيشورا را پ  يبه سؤاالت اعضا  ييشهردار رشت در صحن شورا و پاسخگو  يي موضوع حضور و پاسخگو  ستيبايشورا ممحترم    استي : رندخاطرنشان كرد
صورت  شهر به  نيوساز در اخت شهر رشت بحث سا  يمشكل اصل  بيان كردند:در شهر رشت،    ينسق   يوسازهابا اشاره به ساخت سپس    پور  يحاجآقاي    .ندينما
در    ستيبايم  از اين روخود را به اطالع شورا برساند.    يهاخصوص برنامه   نيشهردار رشت در ا  ميكننده بوده و انتظار دار واقعاً نگران  تيوضع  نياست. ا  ينسق

  ي ها ن يدورب  تي شهر رشت با اشاره به وضع  يشورا  كي و تراف  ونقلحمل   ونيس يكممحترم    سيرئ  .ابديدر صحن شورا حضور    يياسرع وقت جهت پاسخگو
دستگاه    ٧٧تعداد    نيشركت فناپ تلكام در حال انجام است كه از ا   با  يقرارداد  يط   نيدستگاه دورب  ١١٠:  ندثبت تخلف در سطح شهر رشت، اذعان داشت

دورب  ٢٢و    ينظارت   نيدورب   ١١٠  نيشده و خواهد شد. همچننترل سرعت در سطح شهر نصب ك  نيدستگاه دورب  ١١قرمز و  ثبت تخلف چراغ   نيدستگاه 
به    ستيبايكار را از مردم پنهان كرد و م  دي نبا  نينصب دورب  يهادر خصوص مكان   شده است.  ييدر سطح شهر رشت نصب و اجرا  يبرنوريپروژه ف  لومتريك
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مورد بوده است. تخلف عبور از    ١٣٧هزار و    ١٣حدود    ادهيتخلف توقف بر خط عابر پ  ١٤٠٠خرداد    ٣٠تا    ٩٧  ريت  ١  خي. متأسفانه از تار مييها اعالم نماآن 
  ن يشورا همچن كيونقل و ترافحمل  وني س يكممحترم  سيرئ شهر ما فاجعه است. يمورد بوده است كه برا ٤١١هزار و  ٧٦رشت  يفرهنگ هرقرمز در شچراغ 

هزار تومان    ٣٤٠و    ونيليم  ٤٥٥و    ارديليم  ٣٢  مي: از جمع مبلغ جراندداشت  دي و تأك  ندمورد عنوان كرد  ٨٥٢  و  هزار  ٧٢  را  ييكرونا   تيآمار تخلفات محدود 
  ٥٠٠و    ونيليم  ٤٩١مجموعاً    ١٣٩٩سال    انيمبلغ تا پا   نيهزار تومان سهم مردم شهر رشت است كه از ا  ٢٠٠و    وني ليم  ٤٧٣و    ارديليم  ١٩  يسهم شهردار 

رشت   يمكاتبه شود و وزارت كشور حق ندارد پول شهردار النيخصوص با استاندار گ نيدر ا ستيباياست و م افتهيصي رشت تخص يهزار تومان به شهردار 
  .ي واريز نمايد  گر يد  ييرا به جا 

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:  
درگذشت  ي،  اسرباز معلم و دو خبرنگار در حوادث جاده   ٥از دست دادن    تيشهر رشت ضمن تسل  يشورامحترم    سيرئب ي نا  ،فرهام زاهددر ادامه آقاي  

  ي كسر ي  ،و چه نه  دي ايچه خوشمان ب  نكهيا  انيبا ب  آقاي زاهد اظهار داشتند:  .ندگفت  تيتسل  آن مرحوم  يموحد را به خانواده محترم و فرهنگ  رزانژاديم  ايليا
  ضاح ي عدم است  ايو    ضاحي بنده به است  ي، فارغ از رأبه طور كامل رعايت نمي شودشورا و شهردار رشت    انيها مپروتكل   نيها وجود دارد، متأسفانه اپروتكل 

شهردار موظف به حضور در    كننديطرح سؤال م  هردارشورا از ش  يكه اعضا   ي: زمانايشان ادامه دادند    .بر اساس ضوابط اقدام شود  ميشهردار رشت، انتظار دار 
شهردار    دي نخواهم داد، اما با  يرأ  ضاحيپنجم قطعاً به است   يعمر شورا   اني تا پا  ماندهي با توجه به فرصت باق  به اعضا است.  ييجلسه صحن شورا و پاسخگو

چگونه حرف   م ي. بدانميرا بلد باش گراني برخورد با د آداب ديبا ميكنيرا قبول م يتيمسئول ي: وقتندشورا افزودمحترم  سيرئب ي نا شورا را بدهد. يپاسخ اعضا
واكسن    دكنندهي از كشورها تول  يار ي. بسمياكار كرده چه   مييبگو  ديام! باچه خورده   مييبگو  دينبا  ميروي م  يادار  يو... در جلسه شورا  مينيچگونه بنش  م،يبزن

چپ كردن    ديگوي م  يغرب  جانياستاندار آذربا   نكهينمك داشتن، همت داشت. ا  يجاه  داشتند كه ب  ير يكردند؛ اما وز  نهياما مردم خودشان را واكس  نبودند،
زد و   رفدر مورد آن ح  تواني است كه نم  يموضوعات   ميكشي اسلحه م  اباني به سمت دختر و خواهرمان به خاطر سگ در خ  نكهيا   اياست،    يع ياتوبوس طب

اذعان  پنجم مطرح شده است،    يدر خصوص عملكرد شورا  ياديز   يهاصحبت  نكه يا  انيدر ادامه با ب  نيهمچنرييس محترم كميسيون فرهنگي    گفت.  يزيچ
اداره    كي شما    م،يهست  ستميس  نياز هم  ي است ما هم جزئ  نياگر چن  كنند،يكشور عنوان م  يشورا  نيترف يپنجم شهر رشت را ضع  يشورا   ي: برخداشتند

ما هم كه به آسفالت و روكش    ندگانيباشد، پس مشكل در داخل استان است. سطح نما  نيدر كشور بهتر   تشيعكه وض  دي را نشان بده  النيدر استان گ
شورا و   اراتي هستند از حوزه اخت  بانيگربهها دست شهر با آن   نيكه مردم ا  ياز مشكالت   يار يبس  ميبگو  دي است! با  دهي رس  رنگارنگ  يآسفالت و نصب بنرها 

  " لميحضور ف ،انيدر پا ايشان   برطرف شود. يتوسط شورا و شهردار  ييتنها است كه به يعيها، پسماند و... طبمانند رودخانه  يخارج است، مشكالت  يشهردار
  .ندگفت  كي شورا را تبررم  محتعضو    ،محمدحسن عاقل منشآقاي  تولد    نيو همچن  كن  لميدر جشنواره ف  ياثر اصغر فرهاد  "قهرمان

    اعالم وصول طرح ها و لوايح:
ـ  ١ ف  ر  ش  به شماره  رشت  شهرداري  اليحه  شماره    ١٢/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ٢٦٢١ـ  به  شده  در   ٢١/٤/١٤٠٠مورخ  ٦٣٧ثبت 

  اعالم وصول شد.  "كمك مالي به خانم احترام السادات مير جهانبخش" دبيرخانه شورا، در خصوص 

به شماره ش ر ف ـ  ـ اليحه  ٢ به شماره    ١٤/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٦٥٠شهرداري رشت  در   ٢١/٤/١٤٠٠مورخ    ٦٣٦ثبت شده 
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به آقاي اسماعيل صديقي " دبيرخانه شورا، در خصوص 

در   ٢١/٤/١٤٠٠مورخ    ٦٣٥ثبت شده به شماره     ١٤/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٧٠٥ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ٣
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به آقاي فردين توچي مقدم" دبيرخانه شورا، در خصوص 

  دستورات جلسه :

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

به شماره ش ر ف   اليحه دوفوريتي   به    ١٤٠٠/ ٤/ ١٤مورخ    ١٤٠٠-٢٧٠٦-شهرداري رشت  ثبت شده 
دارد    ١٤٠٠/ ٤/ ١٥مورخ    ٦٠٨شماره   نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا،  دبيرخانه  در 

مبلغ   به پرداخت  (  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت  ابن    ميليون  پانزده  ريال  به هيأت علي  مالي  تومان) كمك 
 هيئت ١٤٠٠/ ٤/ ١٢ – ٦٣٣٥١ شماره درخواست به  عنايت نخودچر رشت، با موسي الرضا (ع) جوانان

  ها،   شهادت   اعياد و  تمامي  در  و  باشند  مي   مذهبي  و   فرهنگي  كارهاي  فعاليت  به  مشغول  مذكور كه 
جهت  نمايد  مي  برگزار  باشكوهي  مراسمات  حسينيه  حسينيه  تبديل  و  به    تقاضاي   بزرگتر   فعلي 

و   ساخت   فرآيند   تكميل   و  زمين   اقساط  پرداخت   براي  مالي  كمك اند  نموده  اعتباري    رديف   از   را 
  اقدام نمايد.  ))NGOنهاد (مردم  هايسازمان  به  كمك  بودجه سالجاري تحت عنوان( ١٥٠٢٠٤
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 ريال (پانزده  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري تحت     ١٥٠٢٠٤اعتباري    رديف   از   تومان) كمك مالي به هيأت علي ابن موسي الرضا (ع) جوانان نخودچر رشت،   ميليون
 )) با اتفاق آرا موافقت گرديد. NGOنهاد (مردم  هايسازمان  به  كمك عنوان(

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

/ش  ١٤٠٠/ ٦٦١  شماره   تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به   ٧طرح دو فوريتي  
رشت"درخصوص    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٣مورخ   شهر  اسالمي  شوراي  در  پژوهش  اتاق  بر    "تشكيل  مشتمل 

سعيد   و  شعباني  مرتضي  آقايان  پيشنهادي  تبصره(پيوستي)  ويك  واحده  ماده  و  اهداف  مقدمه، 
به شرح زير جهت   جعفري و خانمها؛ مهتاب حبيبي و الله طالبي (كارشناسان شهرداري رشت)  

  صويب؛ بررسي  و ت
در راستاي ارائه نظرهاي مشورتي و كارشناسي جهت استفاده در طرح ها و لوايح مطروحه و    ماده واحده: 

و تصميمات متخذه در شوراي   ها  ريزي  برنامه  بهينه كردن  براي  بررسي هاي علمي الزم  و  پژوهش  انجام 
از نظرات و پيشنهادات شهروندان ج  - هت ارتقاء سطح مديريتاسالمي شهر رشت و همچنين بهره برداري 

  گردد. شهررشت تشكيلاسالميشهري، اتاق پژوهش در ساختمان شوراي 
  شهرداري رشت ملزم مي گردد تجهيزات و لوازم اجراي اين طرح را فراهم آورد.   تبصره:

      

تشكيل اتاق پژوهش شوراي اسالمي شهر  "ضمن تصويب دو فوريت با مفاد طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا درخصوص    متن مصـوبه شـورا:
مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده  و يك تبصره (پيوستي) پيشنهادي آقايان مرتضي شعباني، سعيد جعفري و خانمها؛ مهتاب حبيبي و    "رشت

     شت) به شرح زير ؛الله طالبي (كارشناسان شهرداري ر
در راستاي ارائه نظرهاي مشورتي و كارشناسي جهت استفاده در طرح ها و لوايح مطروحه و انجام پژوهش و بررسي هاي   ماده واحده:

و تصميمات متخذه برنامه ريزي ها  بهينه كردن  براي  از نظرات و   علمي الزم  برداري  بهره  در شوراي اسالمي شهر رشت و همچنين 
  پيشنهادات شهروندان جهت ارتقاء سطح مديريت شهري ، اتاق پژوهش در ساختمان شوراي اسالمي شهر رشت تشكيل گردد. 

 ت گرديد. تبصره : شهرداري رشت ملزم مي گردد تجهيزات و لوازم اجراي اين طرح را فراهم آورد. به اتفاق آرا موافق



  

~ ٢٠ ~ 
 

  

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 ٣١٦ثبت شده به شماره  ٢٥/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ ٢٩٧٥٨ـ نامه شهرداري رشت به شماره ش ر   
خصوص  ٢٦/٢/١٤٠٠مورخ   در  شورا  دبيرخانه  معابر"  در  نشست    "نامگذاري  دومين   و  هفتاد  پيرو 

  به شرح؛   ٢/١٤٠٠/ ١١كميسيون نامگذاري معابر مورخ  
نامگذاري١ بست  و  كوچه  ـ    از   بعد  -احمدگوراب   - افتخاري  شهيد  بلوار  در  واقع  هاي  بن 

  .  فرد و  زوج  بندي شماره رت صو  به  چمران شهيد كوچه- دخانيات 
  باقرالعلوم   دوراهي   از  بعد  - افتخاري   شهيد   بلوار  در  واقع  هاي  بن بست  و   كوچه  ـ نامگذاري٢
  فرد با حفظ اسامي موجود.   و زوج  بندي   شماره صورت  به  پل از بعد-
  آسايش   كوچه  - چپ   سمت  - فومني  شيون  بلوار  در  واقع  هاي  بن بست  كوچه و  ـ نامگذاري٣
  فرد.  و  زوج  بندي شماره صورت  به  ١١
  راهبرد   دانشگاه  از  بعد-  سميعي  پروفسور  بلوار  - الكان  بلوار  در  واقع  اي  كوچه  ـ نامگذاري٤

  پروفسور   بلوار  ابتداي  نامگذاري از  و  ١٢  كوچه  نام  به  سيدعلي  روغني  تعويض  جنب  -  شمال
  اسامي   حفظ   با  فرد  و  زوج   بعدي  شماره   صورت   به  و بن بست ها   كوچه  تمامي  انتها  تا  سميعي
  .  موجود

  راهبرد   دانشگاه  از  بعد  -سميعي  پروفسور  بلوار  -الكان  بلوار  در  واقع  خياباني  گذاري  ـ نام٥
  . ١٤  خيابان به نام سجاد  فروشي جنب مصالح سيدعلي روغني   تعويض از بعد و شمال

  راهبرد   دانشگاه  از  بعد  -سميعي  پروفسور  بلوار  -الكان   بلوار  در  واقع  خياباني  گذاري  ـ نام٦
  .  ١٦ خيابان  به نام  اسپارو  رستوران  جنب- سجاد فروشي مصالح  از بعد و شمال

كوچه    از  بعد  نوروزي  شهيد خيابان  -فخب   –  پيربازار  جاده  در  واقع  به  كوچه اي  ـ نامگذاري٧
  . ٤٨ كوچه نيز آن  از كوچه قبل و ٥٠ كوچه  نام  بنفشه به كوچه از  قبل  سمت چپ ٤٢
بر٨   جهت   كشاورزي  هاي  فرآورده  و  شهري  مشاغل  ساماندهي  سازمان  تقاضاي  اساس  ـ 

  . "گيلك " نام   به نامگذاري بازارچه ها سازمان مذكور  مالكيت تحت هايبازارچه  برندسازي 
  كوچه -(ع)   رضا   امام  خيابان-  حميديان  شهرك  در   واقع  هاي  بن بست  و   كوچه  ـ نامگذاري٩

  .  فرد و زوج   صورت  به  گلستان نام به  گلستان
بست    بن چهارمين  -رباني  شهيد  كوچه  (منظريه)  آزادي  بلوار در  واقع  بستيبن  ـ نامگذاري١٠

ــيون  در كميسـ

ــي و  فرهنگــــ

شـورا  اجتماعي 

ــا  ــرح و بـ مطـ

پيشــــــــنهاد 

شـــــــهرداري 

  موافقت گرديد

١٥٠  
١٥  
٤  

١٤٠٠  



  

~ ٢١ ~ 
 

  

  

  آينده   در  و  . "گلچين  بست  بن"  نام  به  گلچين  مرحوم  به نام  ٧  نبش آپارتمان  –  چپ  از سمت
نامگذاري  نامگذاري معابر    محترم   كميسيون  توسط  ايشان   نام  شان  در  مكاني  گرديد  مقرر  نيز

  گردد. 
نامگذاري١١ واقع  ـ  بستي  احمر–وليعصر(عج)    بلوار   در  بن  هالل    شهيد   خيابان  روبروي 

بابايي  شهيد  نام  به  باران  مجتمع  جنب-بن بست يكم   -خانجاني   شهيد   بست  بن  نام  به  اكبر 
  ). ١(  بابايي  اكبر

  انتهاي   در  واقع  جوينده  حسين  شهيد   نام   به  گرفته  پري   محمدرضا  شهيد  بلوار   نام   ـ تغيير١٢
ميدان  –  باهنر  شهيد  خيابان   خانواده   دو  هر  كتبي  رضايت  به  توجه  با  مسافر  شهيد  جنب 
  .  جوينده حسين شهيد  بلوار نام   به رشت   شهرستان شهيد  بنياد  و هماهنگي با شهيد محترم 

  نام   به  لك   محسن  شهيد  كوچه  -خميني (ره)   امام  بلوار  در  واقع   ١٠  بهار   كوچه  نام   ـ تغيير١٣
  ). ١٠ (بهار گرفته پري محمدرضا شهيد كوچه نام به  گرفته  پري رضا  محمد شهيد

   رنجبر،   حسين   شهيد  نام  به  مهر  شهرك   -   الكان   بلوار   در   واقع  ١٧  مهر   كوچه  نام  تغيير   ـ  ١٤
  ). ١٧  (مهر  كوچه شهيد حسين رنجبر  به نام

  محل  در منظر  و سيما  سازمان  توسط نضارپور  قربانعلي شهيد  يادمان  ـ تهيه و نصب تابلوي ١٥
  الضرب.  امين خيابان در واقع ايشان شهادت 

  پاسداران   ميدان   - پل عراق  در  واقع  سهراب   كوچه درويش  به   معروف   ١٩  كوچه  ـ تغيير نام١٦
  كوچه سعيد   "به نام    گيالن  بوكس  قهرمان  سعيد زمان نژاد  مرحوم  نام  به  دانشسرا  خيابان-

  . ")١٩زمان نژاد(
- باقرآباد ابتداي- روستا  و شهر روبروي  -سعدي   خيابان  در  واقع   ورزشي  سالن نامگذاريـ ١٧

ضميريان بست  بن    ورزشي   سالن"  نام  به   پور  ملك   كامران  شهيد  سردار   نام  به   انتهاي 
  . "پور  ملك كامران  شهيد سرداران

به نام    روبروي بازارچه شهيد شعبان زاده- سنگر جاده در واقع ١٨صنوبر  كوچه ـ تغيير نام١٨
  ). ١٨  كوچه شهيد فريدون مجنون(صنوبر

 بند پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ١٨با مفاد پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر در   متن مصـوبه شـورا:

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢٢ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١/ ٢٦مورخ    ١٤٠٠-٢٥٩- اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  به  نشانيآتش  درجات پرسنل  بندي پيشنهادي سطح طرح به پيوست  ١٤٠٠/ ٢/ ٥مورخ   ١٩١

نشاني جهت برخورداري پرسنل  آتش  درجات   مزاياي   عنوان  تحت  مبالغي  تخصيص   منظور 
مذكور   طرح  از  رشت  شهرداري  ايمني  خدمات  و  نشاني  آتش  و  سازمان  بررسي  جهت 

اينكهتصويب   به  عنايت  با    نوع   لحاظ  به   خدمت   سنوات   طول  در   نشانيآتش   نيروهاي  و 
حوادث   حرفه درگير  از   كه  بوده  پرمخاطره  و  مختلف  همواره    هاي مصدوميت  احتمال  جدا 
از  و  داشته   همراه   به  را  رواني  و  روحي   هاي   بيماري  انواع  جاني، بخشي    هاي   هزينه  گاهاً 
  مشكالت   تورم   ساالنه  رشد  ديگر   سويي  از  گردد.   مي  بيماريها   اين  درمان  صرف   خانوار

هاي  مزايا  و   حقوق   پايين  سطح  و  معيشتي   قشر   اين   به  مضاعفي  رواني  و  روحي  دغدغه 
  هاي   توانايي  و  مهارتها  تخصصي،  و  فني  دانش  عليرغم  و  نموده  وارد  ايثارگر  و  زحمتكش

  از   برخي  راستا   اين  در  است   داده   قرار   الشعاعتحت   را  شغل   انگيزه  عزيزان   اين  ويژه
پس  مشهد   تهران،   كرج،   تبريز،   مانند  نشاني، آتش   هايسازمان    نامه آيين   ابالغ   از  و...، 
  وزارت   ٨٢/ ٧/ ٢٢مورخ    ٣/ ٣٦٣٢  شماره  (نامه   نشانانآتش  متحدالشكل  البسه  و  درجات 

هاي   كشور نامه  از   هايدهياري   و  هاشهرداري   سازمان  متعدد   و    در   ١٣٨٣  سال  كشور)، 
  ني جسما  آمادگي   افزايش  و   ايمني   دانش   ارتقاء  تجربه،   كسب   به   پرسنل   تشويق   جهت

به  هر  درجات   با  متناسب  مبالغي  پرداخت  به  اقدام  نيروها برابر    نمودند و  نشانانآتش  فرد 
ـ   ر  ش  شماره  اعالم    ١٤٠٠/ ٣/ ٨مورخ    ١٤٠٠-٤٠٣١٨نامه  و  رشت  هاي  شهرداري  رديف 

كارمندان،    ١١٠٢٠٢اعتباري   و    ١١٠٢٠٣مزاياي  كارگران  كارگران    ١١٠٢٠٥مزاياي  مزاياي 
  بدين منظور.   ١٤٠٠ريال براي سال  ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ قراردادي در مجموع با  

در كميســـــيون  
برنامه و بودجه و  
ــورا   ــوقي شـ حقـ
مطــرح و پــس از  
بحــث و تبــادل  
ــه   ــا اليح ــر ب نظ
ــنهادي   پيشـــــ
ــر   ــهرداري براب ش
نامه شماره ش ر  

  ١٤٠٠-٠٣١٨ـ  
  ٨/٣/١٤٠٠مورخ  

رشــت   شهرداري 
 موافقت گرديد.

  

٦  ١٩١  
٤  

١٤٠٠  

مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص طرح پيشنهادي سطح بندي درجات پرسنل آتش نشاني به  با    متن مصـوبه شـورا: 
برابر    منظور برخورداري از مزاياي درجات آتش نشاني براي پرسنل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت(پيوستي)،

 . ق آرا موافقت گرديدشهرداري رشت، به اتفا ١٤٠٠/ ٣/ ٨مورخ   ١٤٠٠- ٤٠٣١٨نامه شماره ش ر ـ 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢٣ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به شماره    ٢/٢/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-٩٧-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
  مدير  ٢٦/١٢/٩٩ –/ص  ٨١٧٩٦/٩٩ شماره مبني بر اينكه حسب نامه ٥/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٠
  و   راه  وزارت  با  كشور  وزارت  تفاهم نامه  برابر  و  گيالن  شهرسازي   و  راه  كل  اداره  محترم  كل

اري  شهرد   باشد  دولتي  اعتبار  تامين  فاقد  ) كه٢٩/١١/٩٨  –  ١٨٣١٧/٤٠٠  (شماره  شهرسازي
به شرح زير    رشت  ملي  اقدام  طرح  هاي  پروژه  در  پروانه  صدور  زمان  رشت در نظردارد؛ در

  اقدام نمايد؛ 
بين  نامهتفاهم   اقدام  راستاي  در ما    به   شهرسازي  و  راه  وزارت   با  كشور  وزارت   في 

  اماكن   ساز  و   ساخت  امر   از   حمايت  منظور   به   و    ٩٨/ ١١/ ٢٩  –  ٤٠٠/ ١٨٣١٧شماره  
مازاد    عوارض  و  احداث   عوارض  رشت،  اقدام ملي شهر   طرح   هاي  پروژه  در   مسكوني

  يا   و  اصالح   صدور،  بر  مترتب  اعيانات   پايه  تراكم  بر  مازاد  از   ناشي  شده  ايجاد  ارزش
خواهد٥٠  معادل  تشويق  مشمول  پروانه  تمديد   از   پس  اگر  است  بديهي  شد.   % 
  اضافي،   بناي  زيرو    بود  ساختماني  تخلف  مرتكب  مالك  ساختماني  پروانه  صدور
  ها،   شهرداري  قانون  صد  ماده  كميسيون  راي  اجراي  بر   عالوه   باشد  تراكم  بر   مازاد

   شد.  نخواهد تشويقي اين ضوابط مشمول ساختماني تخلف   به مربوط  عوارض

در كميسيون برنامه و بودجــه و 
حقــوقي شــورا مطــرح و پــس از 
ــا اليحــه  بحــث و تبــادل نظــر ب

مخالفــت پيشــنهادي شــهرداري 
 گرديد.

در كميســيون عمــران و توســعه 
شــهري شــورا مطــرح و پــس از 
بحث و تبادل نظر بــا توجــه بــه 
بررســي مشــاوران و توضــيحات 
ــهرداري و  ــه ش ــديران مربوط م
توافقات صورت گرفته تــا امــروز 
ــراي  ــد شــهرداري ب ــرر گردي مق

و بر مبناي   ١٤٠٠توافقات سال  
بــراي  تعرفه عوارض سال جاري 

ر تجاري تخفيف كاربري هاي غي
  پنجاه درصد را لحاظ نمايد.

١٨٨  
  
  
  
  
  
  

٢٦٢  

١٩  
٢  

١٤٠٠  
  
  
  
  
  
  

١٠  
٤  

١٤٠٠  

درصدي   ٥٠اليحه تشويق  در خصوص    كميسيون عمران و توسعه شهري شورا   محترم  رئيس  ،  سيد اميرحسين علويدر ادامه آقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
پروژه به  برخي عوارض در زمان صدور پروانه در  بوده و درخواست صدور پروانه  براي سال گذشته  اينكه درخواست صدور پروانه  بيان  با  هاي طرح اقدام ملي رشت 

دريافت كرده است يعني به ازاي هر پرونده درخواستي هزينه   : شهرداري نيز به مُر قانون عمل كرده و هزينه صدور پروانه را اظهار داشتند شهرداري ارسال شده است،  
توانيم به گذشته رجوع كنيم شود با توجه به اينكه نميهايي كه ارائه مي: ما نيز مصوب كرديم براي تمام درخواستند  ادامه داد  اقاي علوي  .آن دريافت شده است 

ها بر  گيريم. اگر مايل هستند درخواست آندر نظر مي  ١٤٠٠هاي غيرتجاري بر اساس سال  درصد تخفيف براي كاربري  ٥٠بر اساس نرخ روز و با مبناي    بايستمي
خصوص اين اليحه    كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شورا نيز در محترم  رئيس  ،  حجت جذبدر ادامه آقاي    .باشد بيايند و درخواست پروانه كنند  ١٤٠٠اساس سال  
انجامند  تأكيد كرد اين كار  اما اكنون ما مي:  نميشده است،  نماييم و موضوع  اقدام  باشد بايست در چهارچوب درخواست اليحه  به آينده   سپس آقاي   .تواند مربوط 

يني است كه در اختيار ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)  : مربوط به زماذعان داشتندرمضانپور نيز با بيان اينكه طرح اقدام ملي مربوط به افراد فاقد مسكن است  
  ست.وساز كمتر شود به همان ميزان قيمت آن خانه براي افراد فاقد مسكن كمتر خواهد شد نگاه بنده به اين شكل اگذاشته شده است. هرچقدر هزينه ساخت

وين عوارضي مندرج در متن اليحه در زمان صدور پروانه در  درصدي عنا٥٠اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تشويق    متن مصـوبه شـورا:
از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي با    رشت در جلسه   ملي  اقدام   پروژه هاي طرح شهرداري رأي مخالف، مقرر گرديد؛    ١رأي موافق و    ٧مطرح و پس 

 تجاري تخفيف پنجاه درصد را لحاظ نمايد. و بر مبناي تعرفه عوارض سال جاري براي كاربري هاي غير  ١٤٠٠براي توافقات سال  
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    ١  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢۴ ~ 
 

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

رف  ش  شماره  به  رشت  شهرداري  مورخ    ١٣٩٩- ١٠٩٢٥- اليحه 
شماره    ١٣٩٩/ ١٢/ ١٢ به  شده  دبيرخانه    ٩٩/ ١٢/ ٢٤مورخ    ٢٨١٦ثبت  در 

شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به انعقاد قرارداد  
ساعته    ٢٤بر اساس تقاضاي مردم و استفاده  نت بانك ملي در مسكن مهر  

خودپرداز  دستگاه  دو  از   در  كيوسك  شده  نصب  ايران  ملي  بانك  سيار 
درخواست   و  اسالمي  انقالب  ميدان  در  واقع  مهر  مسكن  شماره  شهرك 

امور شعب بانك ملي استان گيالن مبني     ٩٩/ ١١/ ١٢مورخ    ٢٢١٦٣٦ اداره 
شهري    سازمان ساماندهي مشاغل و درخواست  بر انعقاد قرارداد في مابين  

اورزي شهرداري رشت مبني بر عقد قرارداد با دريافت  و فرآورده هاي كش 
دستگاه اجاره  دو  براي  دادگستري  رسمي  كارشناس  نظر  اساس  بر  بها 

ابزار    بهكيوسك خودپرداز مذكور ،با عنايت به تبديل شدن ابزار فيزيكي  
مجازي، شهروندان محترم شهر رشت با حضور در پيشخوان ها و كيوسك  

نوعي   كه  هاي خودپرداز را به صورت  بسياري از تراكنش   به  هاي حضوري 
كنند و اين امر در كاهش تردد و ترافيك شهري  نيمه حضوري دريافت مي 

    نقش مهمي را ايفا كرده است، اقدام نمايد. 

در كميسيون عمـران و توسـعه 
شــهري شــورا مطــرح و پــس از 
اســتماع گـــزارش نماينـــدگان 

ضـمن اخطاريـه بـه   شهرداري،  
گيري از مناطق مبنـي بـر جلـو

اسـتقرار بــدون مجــوز هــر نــوع 
كيوسك در سطح شهر با اليحه 

  پيشنهادي موافقت گرديد.
 

در كميسيون برنامه و بودجـه و  
حقوقي شـورا مطـرح و پـس از 
بحــث و تبــادل نظــر بــا اليحــه 

موافقــت  پيشــنهادي شــهرداري
  گرديد.

٢٦١  

  

  

  

  

١٨٨  

  

٥/٤/١٤٠٠  

  

  

  

  

١٩/٢/١٤٠٠  

  

    خودپرداز   انعقاد قرارداد نت بانك ملي  براي دو دستگاه كيوسكر خصوص  دبا مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري    متن مصـوبه شـورا:
انقالب اسالمي  ايران نصب شده در شهرك مسكن مهر واقع در ميدان  با دريافت اجاره بها براساس نظر كارشناس   سيار بانك ملي  و 

شهرداري رشت با اخطار به مناطق پنج گانه از استقرار بدون مجوز هر نوع   مقرر شد؛رسمي دادگستري به اتفاق آرا موافقت گرديد و   
 كيوسك در سطح شهر جلوگيري نمايد. 

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

  -  -   ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢۵ ~ 
 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

مـورخ   ١٤٠٠ـ    ١٥٨٨اليحه شهرداري رشت به شـماره ش ر ف ـ   
در دبيرخانه   ١٤٠٠/ ٣/ ٢٠مورخ    ٤٣٢ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ٣/ ١٦

 شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به خريـد
بـارش بـرف از رديـف تيغه ي برف روبي جهت استفاده در زمـان  

خريد تجهيزات، "بودجه سالجاري تحت عنوان    ٤٠٣٠١٠٠٢اعتباري  
آالت عمرانـي و خـدمات   نگهداري و تعميـرات اساسـي ماشـين

و با توجه به كسري مبلغ در رديف مـذكور، بـا توجـه بـه   "شهري
ضوابط اجرائي تملك دارايـي هـاي سـرمايه اي بودجـه   ١٤تبصره

ريال (دو ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠كسر مبلغ  شهرداري رشت، نسبت به  ١٤٠٠
(خريـد ماشـين آالت   ٥٠٣٠٢٠٠١ميليارد تومان) از رديف اعتباري

، بـا ٤٠٣٠١٠٠٢عمراني و خدمات شهري) و  اضافه نمودن به رديـف 
عنايت به لزوم افزايش توان ناوگان عمرانـي شـهرداري در زمـان 

وادث بارش برف و لزوم اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از بروز ح
غيرمترقبه احتمالي در سطح شهر و تهيه تجهيزات مورد نياز، علي 

  روبي مناسب، اقدام نمايد.  الخصوص ادوات برف 

در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي  
تبادل نظر   شورا مطرح و پس  بحث و 
موافقت   شهرداري  پيشنهادي  اليحه  با 
گرديد   مقرر  همچنين  و  گرديد 

اع رديف  باقيمانده  تباري  شهرداري 
آالت    ٥٠٣٠٢٠٠١ ماشين  (خريد 

صرف   را  شهري)  خدمات  و  عمراني 
شهري   خدمات  آالت  ماشين  خريد 

  نمايد. 

ترافيك   و  نقل  و  حمل  كميسيون  در 
گزارشات   ارائه  از  پس  و  مطرح  شورا 
و   شهري  خدمات  محترم  معاونت  الزم 
اليحه   با  نظر  تبادل  و  بحث  پس  

  پيشنهادي شهرداري موافقت گرديد.

١٩١  

  

  

  

  

١٠٢  

٦/٤/١٤٠٠  

  

  

  

  

١/٤/١٤٠٠  

تيغه ي برف روبي جهت استفاده در زمان بارش برف از   خريداليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  با مفاد    متن مصـوبه شـورا:
اعتباري   عنوان    ٤٠٣٠١٠٠٢رديف  تحت  سالجاري  ماشين"بودجه  اساسي  تعميرات  و  نگهداري  تجهيزات،  و    خريد  عمراني  آالت 
اي بودجه  هاي سرمايهضوابط اجرائي تملك دارايي  ١٤با توجه به كسري مبلغ در رديف مذكور، با توجه به تبصره  و  "خدمات شهري 

خريد ماشين آالت عمراني  (  ٥٠٣٠٢٠٠١ريال (دو ميليارد تومان) از رديف اعتباري٢٠/   ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت با كسر مبلغ  ١٤٠٠
به رديف   نمودن  باقيمانده رديف  ٤٠٣٠١٠٠٢و خدمات شهري) و  اضافه  اعتبار  اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛ شهرداري  به   ،

 (خريد ماشين آالت عمراني و خدمات شهري) را صرف خريد ماشين آالت خدمات شهري نمايد.  ٥٠٣٠٢٠٠١اعتباري 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   شوراي اسالمي آراء اعضاي   رديف 

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

    -   ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢۶ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون ذيـربـط  دستور جلسه  رديف 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

مـورخ    ١٤٠٠ـ  ١٠٤٩اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ
ــه شــماره  ١٤٠٠/ ٣/ ١ ــورخ  ٣٨٠ثبــت شــده ب در  ١٤٠٠/ ٣/ ٦م

دبيرخانه شورا مبني بر اينكـه شـهرداري رشـت در راسـتاي 
قانون شهرداريها در نظر دارد؛  بـا عنايـت بـه  ١١٠اجراي ماده 

شناسايي امالك بالتكليف در محدوده  منطقه چهار نسبت بـه 
 پاكي، پاكيزگي منافي پيوستي كه ليست اعمال ماده فوق  برابر

داشته و محل تجمع افراد معتاد و انباشت زباله و   شهر  زيبايي و
  هاي ساختماني گرديده است، اقدام نمايد. دپوي نخاله

در كميسيون برنامه و بودجه و حقـوقي 
شورا مطرح و پس  بحث و تبـادل نظـر 
با اليحه پيشنهادي شـهرداري موافقـت 

  گرديد.
در كميسيون عمـران و توسـعه شـهري 

مطرح و پس  بحث و تبـادل نظـر شورا  
با اليحه پيشنهادي شـهرداري موافقـت 

  گرديد.

١٩١  

  

٢٦٣  

٦  
٤  

١٤٠٠  
  

١٤  
٤  

١٤٠٠  

در محدوده منطقه چهار شهرداري رشت به    قانون شهرداريها  ١١٠با اليحه شهرداري درخصوص اعمال ماده    متن مصـوبه شـورا:
 مقرر شد از طريق اماني انجام شود. پيوستي، به اتفاق آرا موافقت گرديد و  شرح ليست

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

 ١٤٠٠/ ٣/ ١مورخ  ١٤٠٠ـ  ١١١٨اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبنـي بـر ١٤٠٠/ ٣/ ٦مورخ    ٣٨١ثبت شده به شماره  

قانون شهرداريها در   ١١٠اينكه شهرداري رشت در راستاي اجراي ماده  
نظر دارد؛ نسبت به محصور نمودن قطعه زميني واقع در ضـلع شـرقي 

 مجاورت كافه كتاب كـه حسـب گزارشـات واصـله بوستان ملت و در
تبديل به محلي براي تجمع معتادين و ايجاد مزاحمت و نـاامني بـراي 
ساكنين مجاور گرديده است و با بررسي هاي به عمل آمـده مالـك يـا 

باشند لذا ابالغ اخطاريـه  آن مشخص نبوده و در دسترس نمي مالكين
وار بودن رقبه موصوف با پارك همج امكان پذير نمي باشد و با عنايت به

  ملت اقدام نمايد. 

ــعه   ــران و توس ــيون عم در كميس
شهري شورا مطرح و پس  بحث و  
تبادل نظر پس از استماع گزارش  
ــا اليحــه   نماينــدگان شــهرداري ب
پيشنهادي با فنس كشــي و نــرده  

متر در انتهاي  ٦٠گذاري به طول  
كوچه متصل بــه پــارك موافقــت  

  گرديد.

١٤  ٢٦٣  
٤  

١٤٠٠  



  

~ ٢٧ ~ 
 

  

  

  

قطعه زميني واقع در ضلع شرقي بوستان ملت و  با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص محصور نمودن    متن مصـوبه شـورا:
اتفاق آرا موافقت  ٦٠از طريق  فنس كشي و نرده گذاري به طول    در مجاورت كافه كتاب  متر در انتهاي كوچه متصل به پارك به 

 گرديد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  

  ١٤٠٠/ ٣/ ١٨مـورخ   ١٤٠٠ـ  ١١١٨٨اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكـه   ١٤٠٠/ ٣/ ١٨مورخ    ٤٢٢ثبت شده به شماره  

ريـال( دو ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلـغ 
ميليون و پانصد هزار تومان ) كمك مالي به هيأت محبـين المهـدي (عـج) ، 

هيأت مـذكور كـه در   ١٣٩٩/ ١٢/ ١٤مورخ    ٢٤٩٣٥١حسب درخواست شماره  
جهت انجام رهنمودهاي رهبر فرزانه انقالب اسالمي تعدادي از جوانان مخلص 
و جهادي و ورزشكار شـهر رشـت، تـيم فوتبـال تشـكيل داده و تقاضـاي 
مساعدت و كمك مالي را نموده اند و به منظور ايجاد روحيه نشـاط در علـي 

بودجـه سـالجاري ١٥٠٢٠٤الخصوص نيروي جوان جامعه و  از رديف اعتباري  
  اقدام نمايد.  "نهادهاي مردمكمك به سازمان"حت عنوانت

در كميسيون برنامه و بودجـه 
و حقوقي شورا مطرح و پـس  
بحث و تبادل نظـر بـا اليحـه 
موافقت  شهرداري  پيشنهادي 

  گرديد.

ــي و  ــيون فرهنگـ در كميسـ
اجتماعي شورا مطرح و پـس  
بحث و تبادل نظـر بـا اليحـه 
موافقت  شهرداري  پيشنهادي 

  گرديد.

١٩٢  

  

  

١٥٠  

٢٠  
٤  

١٤٠٠  
  

  

١٥  
٤  

١٤٠٠  

( دو ميليون و پانصد هزار  ريال٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
هاي  سازمان كمك به  "بودجه سالجاري تحت عنوان١٥٠٢٠٤از رديف اعتباري  كمك مالي به هيأت محبين المهدي (عج)،    تومان)

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

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور   ١
      ☐  ☒  حجت جذب   ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد   ٤



  

~ ٢٨ ~ 
 

  
  

  

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد   ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش   ٦
      ☐  ☒  امير حسين علوي سيد   ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور   ٨
٩   -  ☐  ☐      
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١١  

ثبت شـده    ١٤٠٠/ ٠٣/ ٤مورخ     ١٤٠٠ـ    ١٣٩٢اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشـت در   ١٤٠٠/ ٣/ ١٠مورخ    ٣٩٥به شماره   

تومـان)  ميليـون ريال (بيسـت و پـنج ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ
ن حسـب گـيال اسـتان انتظـامي فرمانـدهي  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  كمك مالي به

 و راهنمـايي پلـيس محتـرم رئـيس١٤٠٠/ ٣/ ٢-٣٣١٣/ ٠١/ ١٢/ ٩٩/ ٢٥ شماره  درخواست
 انتخابـات   زمـان  بودن  رو  پيش  در  به  توجه  با  گيالن  استان  فرماندهي انتظامي  رانندگي
 در  بهتر  چه  هر  آمادگي  جهت  به  كه  ١٤٠٠  سال  خرداد ماه  در  شوراها  و  جمهوري  رياست

 رشـت  شـهر  سـطح  در  محسوس  و  پررنگ  حضور  بتواند  كه  محوله  هايمأموريت  انجام
 و  مسـاعدت   تقاضـاي  ترافيك  و اقالم  ملزومات   و  تجهيزات   براي نوسازي  باشد،  داشته

 و  (هـدايا  ١٥٠٣٠٤اعتبـاري    رديـف  نموده انـد و از  را  شهرداري  از  مالي  كمك  دريافت
  اقدام نمايد.  تشويقي) هاي پرداخت

حمـل در   كميسيون 
و نقل و ترافيك شورا 
ــه  ــا اليح ــرح و ب مط
پيشــنهادي موافقــت 

  گرديد.
برنامـه  كميسيون  در 
ــوقي  ــه و حق و بودج
شــورا مطــرح و پــس  
بحث و تبادل نظر بـا 
اليحـــه پيشـــنهادي 
ــت  ــهرداري موافق ش

  گرديد.

١٠١  

  

  

  

١٩١  

٢٥  
٣  

١٤٠٠  
  

  

٦  
٤  

١٤٠٠  

تومان) كمك مالي   ميليون  ريال (بيست و پنج  ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  با مفاد اليحه پيشنهادي درخصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا: 
تشويقي)، به اتفاق    هاي  پرداخت  و  (هدايا  ١٥٠٣٠٤اعتباري    رديف  گيالن، از  استان  انتظامي  فرماندهي  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  به

 آرا موافقت گرديد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء    رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢٩ ~ 
 

  

  

  
  
  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٢  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ٠٢/ ٢٠مورخ     ١٤٠٠ـ    ٧٢٨اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشـت در  ١٤٠٠/ ٢/ ٣٠مورخ   ٣٣٨به شماره  

 بـه  مالي  كمك  تومان)  ميليون  ١٠(  ريال  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
 رياست محترم موسسه مذكور  درخواست  گيالن حسب  اوتيسم  حاميان  موسسه خيريه

 كالسـهاي تشكيل و توانبخشي رساني،  اطالع  هدف   با   بالعوض  كمك  دريافت  بر  مبني
 و اوتيسـم كودك داراي هايخانواده براي هزينه شدن كم موجب كه  و رفاهي  آموزشي

 فـوق مركـز ساخت در تسريع جهت  گردد و  مي  اوتيسم  كودكان  از  جانبه  همه  حمايت
بودجـه سـالجاري تحـت   ١٥٠٢٠٤اعتبـاري    رديـف  اند و ازنموده  مالي  كمك  تقاضاي

  اقدام نمايد.   "NGO نهادمردم هايسازمان به كمك"عنوان

ــه  ــيون برنامـ در كميسـ
وبودجه و حقـوقي شـورا 
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
ــت  ــهرداري موافقــ شــ

  گرديد.

و  فرهنگي  كميسيون  در 
و  مطـرح  اجتماعي شورا 
ــا اليحـــه شـــهرداري  بـ

  موافقت گرديد.

١٩٠  

  

  

١٥٠  

٩  
٣  

١٤٠٠  
  

  
١٥  
٤  

١٤٠٠  

  به   مالي كمك تومان)  ميليون  ١٠(  ريال  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
  "NGO  نهاد مردم   هايسازمان   به  كمك"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٢٠٤    اعتباري  رديف   گيالن، از   اوتيسم   حاميان   موسسه خيريه 

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

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٣  

  ١٤٠٠/ ٠٣/ ١مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١٣٥اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شـورا مبنـي بـر   ١٤٠٠/ ٣/ ٩مورخ    ٣٩٣ثبت شده به شماره  

 ٢٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلـغ  
ريال (بيست ميليون تومان) كمك مالي به هيات مردمي انصـار عطشـان 

ت كمك مالي جهـت كربال، حسب درخواست هيأت مذكور مبني بر درياف
كمك به آزادي احدي از زندانيان شهر رشت به نام آقاي ساالر شادي زاده 
كه براي پرداخت ديه با مشكل مواجه مالي مواجه گرديده است و از رديف 

هاي كمـك بـه سـازمان"بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٥٠٢٠٤اعتباري  
  اقدام نمايد.  "NGOنهاد مردم

ه در كميسيون برنامه و بودجـ
و حقــوقي شــورا مطــرح و بــا 
ــهرداري موافقــت  ــه ش اليح

  گرديد.

ــي و  ــيون فرهنگـ در كميسـ
اجتمــاعي شــورا مطــرح و بــا 
ــهرداري موافقــت  ــه ش اليح

  گرديد.

١٩١  

  

١٥٠  

٦/٤/١٤٠٠  

  

١٥/٤/١٤٠٠  



  

~ ٣٠ ~ 
 

  

  
  
  
  

  

ريال (بيست ميليون تومان) كمك    ٢٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پرداخت مبلغ    با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
نهاد  هاي مردم كمك به سازمان "بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٥٠٢٠٤مالي به هيات مردمي انصار عطشان كربال، از رديف اعتباري  

NGO"  .به اتفاق آرا موافقت گرديد 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٤  

  ١٤٠٠/ ٣/ ٨مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٤٠٩اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبنـي بـر   ١٤٠٠/ ٣/ ٢٠مورخ    ٤٣٣ثبت شده به شماره  

ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــبت ب ــر دارد نس ــت در نظ ــهرداري رش ــه ش اينك
ريال كمك مالي به دو ورزشكار آقايان؛ آرمـين هـادي پـور ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

يون تومان براي هر فرد) با عنايت به اين دو نفر از ميل  ٢٥ومحمد رهبري (
ورزشكاران شهر رشت سهميه المپيك را كسب نموده انـد و  بـه جهـت 
حمايت از اين دو ورزشكار و تامين بخشي از هزينه هـا بـراي حضـور و 

بودجه  ١٥٠٣٠٤و از رديف اعتباري ٢٠٢١سازي در مسابقات المپيك    آماده
  و پرداخت هاي تشويقي) اقدام نمايد. سالجاري تحت عنوان(هدايا 

ــه و  ــه و بودج ــيون برنام در كميس
حقـوقي شــورا مطــرح و بــا اليحــه 

  شهرداري موافقت گرديد.

  

در كميسيون فرهنگي و اجتمـاعي 
شورا مطرح و با اليحـه شـهرداري 

  موافقت گرديد.

١٩٢  

  

١٥٠  

٢٠/٤/١٤٠٠  

  

١٥/٤/١٤٠٠  

ريال كمك مالي  به دو ورزشكار آقايان؛ آرمين  ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پيشنهادي در خصوص پرداخت مبلغ  با مفاد اليحه    متن مصـوبه شـورا:
هدايا و پرداخت  بودجه سالجاري تحت عنوان(  ١٥٠٣٠٤ميليون تومان براي هر فرد)، از رديف اعتباري  ٢٥(  هادي پور و محمد رهبري

  به اتفاق آرا موافقت گرديد.  هاي تشويقي)
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء   رديف 

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور   ١
      ☐  ☒  حجت جذب   ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد   ٤



  

~ ٣١ ~ 
 

  
  

  

    

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد   ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش   ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي   ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور   ٨
٩   -  ☐  ☐      
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٥  

ثبت شده به   ١٤٠٠/ ٣/ ١٤مورخ   ١٤٠٠ـ    ١٣٨١اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر   ١٤٠٠/ ٣/ ١٨مورخ    ٤٢٧شماره  

ريال (دو ميليون تومان) كمك مالي به خـانم ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
هاي زهرا زحمتكش با توجه به درخواست كتبي آقاي امير جمالي مبني بر تامين هزينه

ه نام خانم زهرا زحمتكش كه مبـتال بـه بيمـاري سـرطان خـون درماني همسرشان ب
 ١٤٠٠/ ١/ ٢٨ –/پ ١٦/ ١٤٥/ ٣/خ/ ١٢٢٨باشد و بيمارشـان نيـز برابـر نامـه  (لوسمي) مي

دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني استان گيالن تاييد گرديده است، به 
ا نمـوده اسـت، از علت عدم استطاعت مالي تقاضاي دريافت كمك مالي از شهرداري ر

ساماندهي و كمـك بـه اقشـار "بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري  
  اقدام نمايد.  "آسيب پذير

ــيون  در كميســـ
برنامه و بودجـه و 
ــورا  ــوقي شـ حقـ
با اليحـه  و  مطرح 
موافقت  شهرداري 

  گرديد.

٢٠/٤/١٤٠٠  ١٩٢  

شـورا: مصـوبه  كمك   متن  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مبلغ   با  پرداخت  سقف  تا  زحمتكش  زهرا  خانم  به  مالي 
اعتباري  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ رديف  از  تومان)،  ميليون  عنوان    ١٥٠٣٠٢ريال(پنج  آسيب  "بودجه سالجاري تحت  اقشار  به  كمك  و  ساماندهي 

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

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٣٢ ~ 
 

  

  
  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٦  

ثبت شده به   ١٤٠٠/ ٣/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٤٦٩اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر   ١٤٠٠/ ٣/ ١٨مورخ    ٤٢٣شماره  

ريال( يك ميليون تومان ) كمك مالي به آقاي  ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
محمدرضا مجذوبي با توجه به درخواست نامبرده كـه از نيروهـاي پاكبـان (شـركتي) 

در حين انجام وظيفه دچار سـانحه تصـادف شـده و راننـده   شهرداري رشت بوده كه
متواري گرديده است. حاليه با توجه به عدم تمكن مالي براي تامين هزينه هاي درمان 
و زندگي با مشكالت مالي مواجه گرديده و در تقاضاي دريافت كمـك مـالي را نمـوده 

اندهي و كمك بـه سام"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢است و از رديف اعتباري  
  اقدام نمايد.  "اقشار آسيب پذير

ــيون  در كميسـ
برنامه و بودجـه 
و حقوقي شـورا 
ــا  ــرح و بـ مطـ
ــه  اليحــــــــ
شـــــــهرداري 
  موافقت گرديد.

٢٠/٤/١٤٠٠  ١٩٢  

كمك مالي به آقـاي   ريال(يك ميليون تومان)  ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پرداخت مبلغ    با مفاد اليحه پيشنهادي درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
به اتفـاق آرا  "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢، از رديف اعتباري  محمدرضا مجذوبي

 موافقت گرديد. 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٧  

ثبت شده به ١٤٠٠/ ٣/ ٧مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٤٢٤اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ   
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظـر دارد  ١٤٠٠/ ٣/ ١٨مورخ    ٤١٩شماره  

ريال(يك ميليون تومان) كمك مالي به آقاي عباس ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت به پرداخت مبلغ  
مباركي نژاد از پرسنل شركتي شاغل در سازمان حمل و نقل بار و مسـافر شـهرداري 

ت نامبرده كه برابر مكاتبه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات رشت وبا عنايت به درخواس
روز در بيمارستان بسـتري بـوده و   ١٠بهداشتي درماني استان، به دليل بيماري كرونا  

متحمل هزينه جهت درمان بيماري گرديده است، به جهت عدم تمكن مـالي تقاضـاي 
ي تحـت بودجـه سـالجار  ١٥٠٣٠٢كمك بالعوض نموده اسـت و از رديـف اعتبـاري  

  عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) اقدام نمايد. 

ــيون  در كميس
برنامه و بودجه 
و حقوقي شورا 
ــا  ــرح و بـ مطـ
اليحــــــــــه 
ــهرداري  شــــ
ــت  موافقــــــ

  گرديد.

٦/٤/١٤٠٠  ١٩١  



  

~ ٣٣ ~ 
 

  

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٣:٣٠جلسه رأس ساعت  

ريال(يك ميليون تومان) كمك مالي ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ   متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير)  به    ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري    عباس مباركي نژاد،به آقاي  

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

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ١٨
العاده شورا به منظور بررسي  جلسه فوقنظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛  همچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:

، ش ر  ١٤٠٠/ ٣/ ٩مورخ    ١٤٠٠_١٣٩٨، ش ر ف ـ  ١٤٠٠/ ٢/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠- ٨٢٩لوايح پيشنهادي شهرداري به شماره هاي؛ ش ر ف ـ  
فرمانداري    ١٤٠٠/ ٤/ ١٦مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٤٢١٨و نامه شماره    ١٤٠٠/ ١/ ٢٥/ش مورخ  ١٤٠٠/ ١١٩و    ١٤٠٠/ ١/ ١٨مورخ    ١٤٠٠ـ٥٤٦٢ف ـ  

 برگزار گردد.  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨روز دوشنبه مورخ    ١٨شت، رأس ساعتر
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٣۴ ~ 
 

  *  ٢٨/٠٤/١٤٠٠مورخ :      ٨٢٠*  جلسه شماره : 
در محل ساختمان   ١٨:٤٥(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت  ، دويست و هشتمين جلسه ٤/١٤٠٠/ ٢٧/ش مورخ ٦٨٢/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره  

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

   : هدستور جلس

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ   

  ـ بررسي لوايح شهرداري رشت  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
  عدم   علت  به  اينكه  بيان  با  شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم،  رئيس محترم  احمد رمضانپور،  در ابتدا، جناب آقاي         
جلسه، موضوعات جلسه امروز در جلسه ديگري مورد بررسي قرار خواهد   نرسيدن حد نصاب به و محترم شورا اعضاي  از تعدادي حضور

  گرفت خواستند تا اعضاي محترم شورا در جلسه فوق العاده روز سه شنبه به منظور بررسي اعتراض فرمانداري حضور يابند. 
ترم شورا و به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي شورا و رسميت نداشتن آن رأس ساعت  تن از اعضاي مح  ٤در ادامه نيز جلسه به علت عدم حضور  

  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٩:٣٠

  فرهام زاهد           احمدرمضانپورنرگسي                               حجت جذب              اسماعيل حاجي پور    حاضرين در جلسه:

محمد حسن عاقل منش        محمد حسن عليپور                                                                                          فاطمه شيرزاد                                               

  حامد عبدالهي  - سيداميرحسين علويذاكري ـ   رضا رسولي ـ بهراد   غائبين:

  

  *  ٢٩/٠٤/١٤٠٠مورخ :      ٩٢٠*  جلسه شماره : 
در محل ساختمان    ١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت    ، دويست و نهمين جلسه٢٨/٤/١٤٠٠/ش مورخ  ٦٩٤/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره  

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

   : هدستور جلس
  . نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

شماره    _ به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  نامه  بند    ١٤٠٠/ ٤/ ١٦مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٤٢١٨بررسي  به  اعتراض   ٤  -٢پيرامون 
  ١٤٠٠شوراي اسالمي شهر رشت  با موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال    ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢مصوبات صورتجلسه دويست و سومين جلسه مورخ  

  شهرداري رشت 

    :نطق پيش از دستور رئيس شورا
با عرض سالم و تبريك عيد سعيد قربان خواستند تا دستور كارجلسه را با بررسي  شورا محترم  استير ي،احمد رمضانپور نرگس در ابتداي جلسه آقاي    

  اعتراض فرمانداري آغاز نمايند. 

    اعالم وصول طرح ها و لوايح:
ف ١ ر  شماره ش  به  رشت  اليحه شهرداري  به شماره    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٠مورخ    ١٤٠٠- ٢٥٧٣- ـ  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٧مورخ    ٦٧٨ثبت شده  در 

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و    "١٤٠١- ١٤٠٠پيشنهادي نرخ سرويس مدارس براي سال تحصيلي  "شورا، در خصوص  
  فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دو 

  



  

~ ٣۵ ~ 
 

  دستورات جلسه : 

  

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به   ١٦/٤/١٤٠٠مورخ   ٤٢١٨/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات صورتجلسه    ٤  _٢در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند    ٢٢/٤/١٤٠٠مورخ     ٦٤٥شماره   

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛   ١٤٠٠/ ٢٢/٣دويست و سومين جلسه مورخ  
پاسخ  بودجه سال  در خصوص  اجرايي  به ضوابط  وارده  ايرادهاي  به  شهرداري    ١٤٠٠هاي شورا 

بند   در  ما)٤-٢(رشت  به  التفات  با  اوالً  انتخابات شوراهاي    ٩٠ده  ؛  و  تشكيالت، وظايف  قانون 
ماده   و  شهرداران  انتخاب  و  كشور  اجراييآيين )  ٧( اسالمي  مصوبه   نامه  چنانچه  شورا    آن 

موجب اعتراض مرجع ذيصالح، مغاير با موازين اسالم و يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج  به
شو داده  تشخيص  شورا  اختيارات  و  وظايف  حدود  اين از  در  براي  د  معترض  نظر  موارد  گونه 

الزم  و  معتبر  اعتراض  مجري  وصول  تاريخ  از  روز  ده  ظرف  است  موظف  شورا  و  است  االتباع 
به موضوع رسيدگي و اعالم نظر نمايد بررسي  .  تشكيل جلسه داده و  در صورتي كه شورا در 

ل اختالف و رسيدگي  گيري نهائي با هيأت حمجدد از مصوبه مورد اختالف عدول ننمايد تصميم 
بود خواهد  استان  اسالمي  شوراهاي  از  شكايات  تا  .  به  اختالف  مورد  مصوبات  است  بديهي 

با التفات  علي اي .  االجرا خواهند بودگيري نهائي هيأت حل اختالف استان موقوف تصميم  حال 
و قضايي    هاي قانوني مانع تعقيب اداريصدراالشاره انقضاي مهلت   ٩٠ماده    ٦و    ٢هاي  به تبصره 

ثانياً  .  تواند موجب شود كه شهرداري هر مصوبه خالف قانوني را اجرا نمايدمصوبه نبوده و نمي 
به  كه  آنجا  آمد  از  و  رفت  سرويس  واگذاري  واقع  در  شورا  استيجاري  خودروهاي  كارگيري 

باشد كه از محل اعتبارات  گانه خدمات پشتيباني مياعضاي شورا به عنوان يكي از امور هفت 
شود لذا مغايرت قانوني تحميل بار مالي آن به شهرداري به قوت خود باقي  اي تأمين مي هزينه 

اجاره   متضمن  كه  حدي  در  مصوبه  بعالوه  از    ١١است  هريك  براي  راننده  با  سواري  خودروي 
هاي كلي نظام اداري ابالغي رهبر معظم انقالب  سياست   ٢١باشد بر خالف بند  اعضاي شورا مي 

بر   امانت هادينه ن«مبني  خودكنترلي،  فرهنگ  اجتماعي،  انضباط  كاري،  وجدان  داري،  سازي 
اينكه فدراسيون .  است»  المالزيستي و حفظ بيت جويي، ساده  صرفه  به  هاي ورزشي  ثالثاً نظر 

ورزشي   هيأتهاي  شد  اعالم  قبالَ  كه  همانگونه  و  هستند  غيردولتي  عمومي  موسسات  جزء 
ور فدراسيون  جانشين  و  علينماينده  بوده  استان  در  مربوطه  هيأت زشي  به  كمك  هاي  هذا 

پيش  قانوني  مغايرت  بر  عالوه  خصوصي  مؤسسات  به  كمك  اعتبارات  محل  از  گفته،  ورزشي 
بود نيز خواهد  بودجه  ايران رابعاً پرداخت.  خالف ضوابط  بنياد  شناسي شعبه هاي شهرداري به 

 . زحمه دارد نه كمكالماهيت حق ) مطالعات (گيالن در قبال خدمات مشاوره  

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
ضوابط اجرايي بودجه سال   "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ٢٢/٣/١٤٠٠مورخ    ٢٠٣مصوبات جلسه    ٢ـ٤ـ بند  

، عبارت    ٣در قسمت اخير تبصره    الف)  ؛  شهرداري رشت    ١٤٠٠ رانندگان اعضاي "اعتبارات هزينه اي ضوابط اجرايي 
  تغيير و متن تبصره به شرح ذيل اصالح مي گردد: "رانندگان شوراي اسالمي شهر"به      "شوراي شهر

رانندگان خودروهاي اس  -٣تبصره   از محل رديف  پرداخت دستمزد  براساس گزارش كاركرد حوزه    ١٢١٤٠٤تيجار و حق ماموريت، 
ساعت در ماه،    ٣٠٠( حداكثر تا سقف  هاي استفاده كننده و قرارداد منعقده با درنظر گرفتن صرفه و صالح شهرداري صورت گيرد.  

منظور ساماندهي و مديريت درخواست   به  ب)    ساعت در ماه).  ٣٣٠باستنثناء رانندگان شوراي اسالمي شهر و شهردار ، حداكثر  
ضوابط   ٢١ورزشي جهت اخذ كمك مالي، شهرداري رشت نسبت به تعريف اين عنوان در تبصره  هايهاي متعدد هيئت

كمك به موسسات خصوصي) اقدام نمود تا مبلغي جهت كمك به اين هيئت ها - ١٥٠٢٠٧اجرايي، از رديف مشخص شده ( 
تاي ارائه برخي خدمات  درخصوص حق الزحمه پرداختي به موسسه بنياد ايرانشناسي، در راس   ج)   در نظر گرفته شود.

مطالعاتي، اين شهرداري تفاهم نامه اي با موسسه مذكور منعقد نموده است كه به دليل ارتباط موضوعي هزينه مربوطه از 
رديف  - ١٥٠٢٠٧رديف   محل  از  و   تغيير  خصوصي  موسسات  به  هاي ١٢١٢٠١كمك  ماموريت  هاي  پژوهش  و  مطالعه  ـ 

 شهرداري ـ اعمال هزينه خواهد شد.
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٣جلسه رأس ساعت     اعالم نمودند.  ٦/٥/١٤٠٠ـ سپس رئيس محترم شــورا جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ   
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

غيبت    ٢ عبدالهيبررسي  حامد  مورخ    آقايان؛  امير    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨و    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٣در جلسات  و سيد 
        شوراي اسالمي شهر رشت ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨حسين علوي در جلسه مورخ  

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس نامه داخلي شوراي آيين  ١٦ماده    ٢مراتب برابر تبصره    متن مصـوبه شـورا:
سيد امير حسين علـوي  و ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨و  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٣آقايان؛ حامد عبدالهي در جلسات مورخ   غيبتنظر و اخذ رأي از بحث و تبادل
 موجه تشخيص داده شد.  شوراي اسالمي شهر رشت ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨در جلسه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  ١٤٠٠ مـرداد 
 و جلسه اول و دوم دوره ششم ٢١١ ،  ٢١٠جلسه  
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  »  ١٤٠٠  مـرداد ورا ـه شـگان جـاي پنـهميسيون ـرد كـار عملكــآم« 

  

سیون  ای   کم   عداد نامه 

ن شورا    طرح شده در 

  ١١  برنامه و بودجه و حقو

ست و خدمات شهری    -  بهداشت ، محیط ز

  ٤  توسعه و عمران

افیک   ١  حمل و نقل و تر

ی و اجتما ن   ٥  فر

  -  تلفیق 

  

  

    فقره   ١٢٢ هاي وارده:تعداد نامه

ودجه و برنامه  و

  حقو 

ست بهداشت   ،محیط ز

  و خدمات شهری 
  و عمرانتوسعه  

  حمل و نقل و 

افیک    تر
ی  ن   متفرقه   تلفیق   و اجتمافر

١١٠  -   ٣  ٠  ٣  ٠  ٦  

  فقره   ١٩٢ تعداد نامه هاي صادره:

  

  

  جلسه  ٥  تعداد جلسات :

  مصوبه   ٣٢  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه 

  حقو     

ست ،بهداشت   محیط ز

  خدمات شهری  و 

  وتوسعه 

  عمران

افیک   و تر

  ونقلحمل
ی ن   متفرقه   تلفیق   و اجتمافر

٩  -  ٦  -  ٤  -  ١٣  
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سنگ    ٤٠٢٢بابت تفكيك پالك هاي ثبتي    موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص  قدرالسهم شهرداريـ   
از    ٩و    ٤١١ به شركت    ٧٥و غيره فرعي  مربوط  زمين هاي جهاد  گلزاران پشت كانال  پور،  قلي  بلوار شهيد  نشاني  به  اصلي 

قطعه زمين كاركنان   ٤٦ه به پيوستگي، تشابه محتواي پرونده  و مقرر شد؛ شهرداري با توج  تعاوني مسكن استانداري گيالن
  جهاد كشاورزي با موضوع اليحه اخير، تفكيك اين قطعه را نيز پس از طي روند اداري با همين ميزان قدرالسهم انجام دهد.

در    شهرداري ها   قانون  ١١٠ماده    قانون  مشمول  امالك   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص  ديوارگذاري
  .نواحي برابر ليست  تفكيك   به  محدوده منطقه يك

  ."برگزاري تورهاي مرتبط با جنبش جنگل"ـ بررسي طرح اعضاي شورا درخصوص  

هاي اقدام ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص صدور مجوز مشاركت شهرداري و قبول هزينه كرد در پروژه
از طريق لحاظ شدن عوارض صدور مجوزهاي مربوطه همچون پروانه، انشعابات و... به عنوان آورده شهرداري در اين مشترك  

پارك آموزشي خانه كودك و نوجوان ضمن اخذ سند مالكيت و صرفاً با پروژه محرك توسعه عامل المنفعه با عنوان احداث  
از شوراي اسالمي شهر   مجوز  تقاضاي صدور  مجدداً  چنيني  اين  براي ساير پروژه هاي  مقرر شد شهرداري  و  مذكور.  پروژه 

  رشت نمايد.

با توجه به تفاهم   رشت و ليرياي پرتغال ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري در خصوص  انعقاد قرارداد خواهر خواندگي بين شهر  
  ماده.   ٦نامه مشتمل بر  

با_ مبلغ   موافقت  پرداخت  سقف  تا  آلماني  محمودي  زهرا  خانم  به  مالي  كمك  خصوص   در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه 
اعتباري    ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ رديف  از  تومان)  ميليون  به    ١٥٠٣٠٢ريال(پنج  كمك  و  عنوان(ساماندهي  تحت  سالجاري  اقشار بودجه 

  آسيب پذير).

ريال (يك ميليون تومان) كمك مالي به خانم   ٠٠٠/٠٠٠/١٠اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ    موافقت با_
  بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير).   ١٥٠٣٠٢كلثوم رضازاده، از رديف اعتباري  

خانم    ريال (يك ميليون تومان) كمك مالي به   ٠٠٠/٠٠٠/١٠در خصوص  پرداخت مبلغ  اليحه پيشنهادي شهرداري    موافقت با _
بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب    ١٥٠٣٠٢احترام السادات مير جهانبخش، از رديف اعتباري  

  پذير).

با _ مبلغ    موافقت  به خانم   ريال (يك  ٠٠٠/٠٠٠/١٠اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت  مالي  ميليون تومان) كمك 
  بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير).   ١٥٠٣٠٢مريم كلهري، از رديف اعتباري  

  .   گيالن  قدس   سپاه  نظامي   صرفاً  كاربري   با   مربوط به احداثات اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  تشويقي  بررسي  _

شهرداري رشت. و مقرر شد شهرداري نسبت    فني  عالي  شهرداري در خصوص  تشكيل شوراياليحه پيشنهادي    موافقت با _
  به تدوين آئين نامه  اقدام و مراتب را جهت اتخاذ تصميم الزم به شوراي اسالمي شهر ارائه نمايد. 

رصدي نسبت  د  ١٠اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  نرخ پيشنهادي سرويس مدارس شهر رشت  با افزايش    موافقت با_
  .   ١٤٠١- ١٤٠٠به سال گذشته براي سال تحصيلي  

پيشنهادي شهرداري با اليحه  موافقت  ثبتي    ـ  هاي  پالك  تفكيك  بابت  قدرالسهم شهرداري  بهاي  اخذ  ،   ٧٥١٣درخصوص 
  درصد   ٣٤رشت به نشاني بلوار قلي پور، گلزاران پشت كانال زمين هاي استانداري به مقدار    ٤بخش    ٧٥سنگ    ٢٢٢٠،  ٢٢٢٢

  متر مربع.   ٤٠/١٠٤٢٤از مساحت كل زمين به مساحت  

شهرداري پيشنهادي  اليحه  با  موافقت  رديف    ـ  پادارنمودن  عنوان   ١٩/١٥٠٢٠٨درخصوص  تحت  جاري  سالجاري  بودجه  در 
  ريال (ده ميليون تومان) به جهت كمك به هيئت كاراته استان گيالن. ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠با مبلغ   "كمك به هيئت هاي ورزشي"

 ١٤٠٠ مــرداداهم مصوبات شورا در 
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شهرداري موا  _ پيشنهادي  اليحه  با  مرتضي   فقت  سيد  آقاي  بدهي  از  ناشي  تأديه  و  تأخير  بخشودگي خسارت  خصوص  در 
  خوشحال. 

شهرداري  _ پيشنهادي  اليحه  با  صندوق    موافقت  تغيير  از  ناشي  متعلقه  جرايم  و  وجوهات  پرداخت  تقبل  خصوص  در 
بازنشسته     توسط شهرداري)  بيمه  صندوق  تغيير  از  ناشي  انتقال   و  نقل  جرائم  و  التفاوت  مابه  از  اعم (بازنشستگي همكاران 

  بازنشستگي. ديون  "وان  بودجه سالجاري تحت عن  ١٧٠١٠٤اعتباري    و از رديف  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٣مبلغ تقريباً به

با اليحه پيشنهادي شهرداري  _ مبلغ    موافقت  م٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠در خصوص  پرداخت  ميليون تومان) كمك  به ريال (بيست  الي 
  بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير).  ١٥٠٣٠٢آقاي اسماعيل صديقي، از رديف اعتباري  

ريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به آقاي   ٠٠٠/٠٠٠/٥٠درخصوص پرداخت مبلغ    موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري  _
  بودجه سالجاري تحت عنوان(هدايا و پرداختي هاي تشويقي).  ١٥٠٣٠٤مقدم، از رديف اعتباري  فردين تورچي

با اليحه پيشنهادي شهرداري  _ به   ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠در خصوص پرداخت  مبلغ    موافقت  مالي  ريال (پنجاه ميليون تومان) كمك 
 هاي  پرداخت  و   هدايا "تحت عنوان    بودجه سالجاري   ١٥٠٣٠٤اعتباري    رديف  محل   از   گيالن، استانفرماندهي محترم انتظامي

  . "تشويقي

جهت    ريال ( نه ميليون و دويست هزار تومان)  ٠٠٠/٠٠٠/٩٢در خصوص پرداخت مبلغ    موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري  _
  .  (NGO)نهادهاي مردمكمك به سازمان"تحت عنوان   ١٥٠٢٠٤، از رديف اعتباري  كمك مالي به مجمع خيرين جواداالئمه 

  . "ساختمان سبز"ـ تصويب طرح    

ـ انتخاب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا به عنوان رئيس ، آقاي مجيد عزيزي به عنوان نائب رئيس ،آقاي هادي رمضاني به 
دار ،آقاي نادر حسيني به عنوان سخنگو ، آقاي عليرضا تاج شهرستاني به عنوان منشي اول ،آقاي رضا عاشري عنوان خزانه

عضويت  به   جهت  اسالمي  شوراي  نمايندگان  عنوان  به  عزيزي  مجيد  و  علوي  حسين  آقايان؛سيدامير  و  دوم  منشي  عنوان 
  درشوراي اسالمي شهرستان رشت .

  ـ انتخاب اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا به شرح؛ 
شورا: شهري  خدمات  و  زيست  محيط  بهداشت،  رضويان،    ؛آقايان  كميسيون  حسين  سيد  شفيعي،  شمس  سيد  شهرستاني،  تاج  عليرضا 

  مسعود عباس نژاد و مجيد عزيزي.
عليرضا تاج شهرستاني، سيد شمس شفيعي، سيد حسين رضويان، رضا عاشري و سيد   ؛ آقايان  كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا:

  امير حسين علوي. 
سيد شمس شفيعي، رضا عاشري، مجيد عزيزي ، سيد امير حسين علوي و مهدي نوريس    ؛آقايان  كميسيون توسعه و عمران شهري شورا:

  هريس. 
آقايان عليرضا تاج شهرستاني، نادر حسيني، هادي رمضاني، سيد حسين رضويان، محمد حسين ؛  كميسيون فرهنگي و  اجتماعي شورا: 

  واثق كارگرنيا. 
ادر حسيني،هادي رمضاني، مسعود عباس نژاد، محمد حسين واثق كارگرنيا و مهدي نوري  ن    ؛آقايان:  كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا

  هريس 

  . ـ انتخاب آقاي سيد محمد احمدي به عنوان شهردار شهر رشت

ـ تصميم گيري در خصوص برگزاري روز و ساعت جلسات عادي شوراي اسالمي شهر رشت و مقرر شد؛ جلسات عادي صحن 
و در صورت تعطيلي روز شنبه در همين ساعت تشكيل    ١٦:٣٠شورا هفته اول و سوم هر ماه در روز چهارشنبه رأس ساعت  

  گردد.

مشتمل بر مقدمه و ايده، اصول و شرح   "شوراي اسالمي شهر رشت  ايجاد كميسيون توسعه پايدار در  ساختار "ـ تصويب طرح
  به شرح؛ وظايف و ماده واحده 

با توجه به اهميت ضرورتهاي حكمروايي خوب شهري و به جهت حركت به سمت تحقق ايده شهر ايده آل اسالمي با تكيه بـر   ماده واحده:
طراحي و اجرا و نظارت بر برنامه هاي كالن توسـعه پايـدار شـهري بـا  ظرفيت هاي غني دين مبين اسالم و فرهنگ بومي محلي و به جهت
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تأكيد بر رونق سرمايه گذاري و گردشگري و ايجاد زيرساخت هاي شهر خالق هوشمند و دانش بنيان و به جهت توسعه اقتصـادي و توسـعه 
ح وظايف، تركيب تعداد و چگونگي اداره كميسـيون دستورالعمل شر  ٣پايدار شهر با تأكيد بر حفظ محيط زيست با استناد تبصره ذيل ماده  

  هاي شوراي اسالمي و... كميسيون تخصصي توسعه پايدار به عنوان جزئي از ساختار شوراي اسالمي رشت تشكيل مي گردد.

  به شرح؛   هاساير دستگاه    كميسيون هاي شهرداري و  در  نمايندگان شوراـ انتخاب  
 رمضاني،   هادي  شهرستاني،  تاج  عليرضا  نژاد،  عباس  مسعود  عاشري،  رضاآقايان::قانون شهرداري ها  ١٠٠  كميسيون بدوي و تجديد نظر ماده  

  هريس.  نوري مهدي
   رضويان و سيد شمس شفيعي سيد حسين   آقايان:  قانون شهرداريها: ٧٧كميسيون ماده  
  امير حسين علويآقايان: رضا عاشري، مجيد عزيزي و سيد ها:قانون شهرداري ٥٥ماده٢٠كميسيون بند  
 آقاي مسعود عباس نژاداشجار):سبز(قطع فضاي وگسترش اصالح قانون حفظنامه اجرايي آئين  ٧مادهكميسيون  
 آقاي مهدي نوري هريس  قانون نوسازي و عمران شهري:  ٨كميسيون ماده  
  آقاي سيد حسين رضويان   حمل و نقل و بار و مسافر:سازمان كميته انضباطي  
   آقاي  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها :    ٨٠ماده    ٨نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي شهرداري موضوع بند

  هادي رمضاني 
  آقاي سيد شمس شفيعي : قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها ٨٠ماده  ٨نظارت بر حساب درآمد و هزينه موضوع بند  
  آقاي مجيد عزيزيقانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها:  ٨٠ماده  ٣مصوبات  شورا موضوع بند   نظارت بر حسن اجراي  
  شهرداريمصوب هاي طرح اجراي برحسننظارت بند  درامور  موضوع  خدماتي  سايرسازمانهاي  و     ٨٠ماده    ٣و  وظايف  تشكيالت،  قانون 

  علوي آقاي سيداميرحسين  انتخابات شوراها:
   آقاي عليرضا تاج شهرستاني  سازان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي:ناظر در  
 :هريس  آقاي مهدي نوري ناظر در سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري  
  آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا آيين نامه معامالتي شهرداري:  ٣٨اختالفات ناشي از معامالت موضوع ماده  حلهيأت  
 :(عضو علي البدل). نادر حسيني (عضو اصلي) ـ آقاي مجيد عزيزيآقاي   كميسيون بدوي نظام وظيفه  
 آقاي سيد امير حسين اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم:    ٦٤شورا در امور تقويم امالك در اجراي موضوع ماده    نماينده مطلع و بصير

  علوي
 :آقاي مسعود عباس نژاد  ناظر در سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر  
  :آقاي  مجيد عزيزيناظر در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات  
 :محمد حسين واثق كارگرنياآقاي  ناظر در سازمان آرامستان  
 :آقاي  نادر حسيني  ناظر در سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي  
  :آقاي هادي رمضاني   ناظر در سازمان مديريت پسماند  
 :سيد امير حسين علوي  آقاي   ناظر در سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي  
 :سيد شمس شفيعي  آقاي ناظر در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  
 :آقاي سيد حسين رضويان  ناظر در سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري  

  به شرح؛با موضوعاتي  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا  
  * تعرفه سازمان حمل و نقل بار و مسافر  

  * تقسيط جريمه و عوارض ساختماني آقاي رمضانعلي صبردوست  
  پژوهش در شوراي اسالمي شهر رشت* طرح تشكيل اتاق  

  رشت  ملي اقدام طرح  هاي  پروژه در پروانه  * صدور
  شهرداري رشت  ١٤٠٠* ضوابط بودجه سال 

  

  



  

~ ۴٢ ~ 
 

 *  ٠٦/٠٥/١٤٠٠مورخ :      ٢١٠*  جلسه شماره : 
دعوتنامه شماره   مورخ  ٧٣٨/١٤٠٠براساس  دهمين جلسه ٥/٥/١٤٠٠/ش  و  دويست  اسـالمي   ،  شوراي  ساعت    (عادي)  رأس  رشت  ساختمان     ١٨:٤٥شهر  در محل 

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

   : هدستور جلس
  . نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

ـ    _ به شماره ش رف  پيشنهادي شهرداري  تفكيك    ١٤٠٠/ ٤/ ١١مورخ    ١٤٠٠ـ٢٥٦٨بررسي اليحه  بابت  قدرالسهم شهرداري  درخصوص 
ثبتي   هاي  از    ٩و    ٤١١سنگ    ٤٠٢٢پالك  فرعي  پور، گلزاران پشت كانال زمين هاي جهاد   ٧٥و غيره  قلي  بلوار شهيد  نشاني  به  اصلي 

  ي گيالن. مربوط به شركت تعاوني مسكن استاندار 

  قانون   مشمول  امالك   در خصوص ديوارگذاري١٤٠٠/ ٠٢/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠ـ    ٨٢٩بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ    _
  نواحي. تفكيك در محدوده منطقه يك به قانون شهرداري ها  ١١٠ماده 

شماره   به  شورا  اعضاي  از  تن  چند  بررسي طرح  مورخ  ١٤٠٠/ ١١٩ـ  با جنبش  "وص طرح  درخص  ١٤٠٠/ ١/ ٢٥/ش  مرتبط  تورهاي  برگزاري 
  مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و يك تبصره.  "جنگل

درخصوص صدور مجوز مشاركت شهرداري و     ١٤٠٠/ ٣/ ١٩مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٦٢٣بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ    _
عوارض صدور مجوزهاي مربوطه همچون پروانه، انشعابات و... به عنوان   هاي اقدام مشترك از طريق لحاظ شدنقبول هزينه كرد در پروژه 

  آورده شهرداري در پروژه محرك توسعه عامل المنفعه با عنوان احداث پارك آموزشي خانه كودك و نوجوان. 

خواندگي بين شهر    در خصوص انعقاد قرارداد خواهر  ١٤٠٠/ ١/ ١٨مورخ    ١٤٠٠-٥٤٦٢-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر  _ 
  رشت و ليرياي پرتغال. 

در خصوص  كمك مالي به خانم زهرا محمودي   ١٤٠٠/ ٤/ ٤مورخ     ١٤٠٠ـ    ٢٢٩١بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ    _
  آلماني. 

ريال   ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠غ  در خصوص  پرداخت مبل   ١٤٠٠/ ٣/ ١٧مورخ     ١٤٠٠ـ    ١٦٢٢بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ    _
بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به    ١٥٠٣٠٢(يك ميليون تومان) كمك مالي به خانم كلثوم رضازاده، از رديف اعتباري  

  اقشار آسيب پذير). 

ريال (يك    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص  پرداخت مبلغ     ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ    ١٤٠٠ـ٢٦٢١بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ    _
بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و    ١٥٠٣٠٢ميليون تومان) كمك مالي به  خانم احترام السادات مير جهانبخش، از رديف اعتباري  

  كمك به اقشار آسيب پذير). 

ريال    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص  پرداخت مبلغ      ١٤٠٠/ ٣/ ٢٥مورخ     ١٤٠٠ـ    ١٨٤٨بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ    _
اعتباري   رديف  از  كلهري،  مريم  خانم  به  مالي  كمك  تومان)  ميليون  به    ١٥٠٣٠٢(يك  كمك  و  عنوان(ساماندهي  تحت  سالجاري  بودجه 

  اقشار آسيب پذير). 

ـ    _ به شماره ش ر ف  پيشنهادي شهرداري  اليحه  تشويقي   ١٤٠٠/ ٣/ ٢٣مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٧٢٦بررسي  احداثات   درخصوص  به    با   مربوط 
  گيالن.  قدس  سپاه نظامي صرفاً  ربريكا

ـ    _ ف  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  شوراي   ١٤٠٠/ ٠٢/ ٢٥مورخ     ١٤٠٠ـ    ٨٥٠بررسي  تشكيل  خصوص   فني   عالي  در 
  شهرداري رشت. 

مدارس شهر  در خصوص نرخ پيشنهادي سرويس    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٠مورخ    ١٤٠٠-٢٥٧٣-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف   _
  جهت بررسي و تصويب.  ١٤٠١-١٤٠٠درصدي نسبت به سال گذشته براي سال تحصيلي  ١٠رشت  با افزايش 



  

~ ۴٣ ~ 
 

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

  . داشتند  گرامي  را  شهدا  امام

    نطق پيش از دستور رئيس شورا:
:  اظهار داشتند سيرت ،  اشاره به روايتي در خصوص شهيد خوش با عرض سالم، با  شورا  محترم    استير  ي،احمد رمضانپور نرگس  در ابتداي جلسه آقاي  

باكري  همانند  خود  رزمندگي خاص  و  با شجاعت  كه  داشتند  وجود  ايشان  مانند  بسياري  فرزندان  و  بودند  سرزمين  اين  فرزندان  از  يكي  ها،  ايشان 
ه با  هايي كه بند: شب ندادامه دادرييس محترم شورا     .ها و ساير اين عزيزان پاي به جبهه حق عليه باطل گذاشتندسيرت ها و خوش ها، امالكيهمت

دانيد را  نمي  سيرت در جبهه حضور داشتم، براي تمامي ما الگو و آموزنده بود. آنجايي كه خداوند سبحان در قرآن تأكيد دارد مواردي كهشهيد خوش 
تواند  : غدير مي يادآور شدندرمضانپور با تبريك فرارسيدن عيد سعيد غدير خم و اعياد و روزهاي مبارك گذشته،  آقاي     قضاوت نكنيد مورد توجه است.

با اشاره به حديث پيامبر اسالم    ايشان  .تواند خط مشي براي مسلمين باشديك عيد تجلي واليت تلقي شود و يك ركن حيات معنوي انسان باشد و مي
    .نمايمعزيزان تبريك و تهنيت عرض مي: جمله مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه، يك خط مشي براي ماست و اين عيد بزرگ را به همه  ند(ص)، گفت

:  خاطر نشان كردندهايي است كه در شوراهاي بعدي شايد تماماً وجود نداشته باشد،  با بيان اينكه شوراي پنجم داراي ويژگي   رياست محترم شورا
جلسه تشكيل شد، اما در سال    ٢٠م تنها  خواهم آمار بدهم، اما بايد گفت در سال چهارم دوره چهارتجارب، اخالص و همراهي وجود داشت و نمي 

پنجم   شوراي  نيزجلسه   ٦٠چهارم  پنجم  آخرشوراي  روز  در  كه  است  اين  بنده  پيشنهاد  و  است  شده  برگزار  امور    اي  العادهفوق  جلسه  انجام  براي 
    .مانده برگزار شودباقي

  نطق پيش از دستور ناطق اول:  
مطرح است از  مسائل مختلفي  اين روزها دركشور  :  اظهار داشتند  تبريك اعياد قربان و غدير،    ضمن  ،شورامحترم  رئيس بئنا ،فرهام زاهددر ادامه آقاي 

است، اما مجلس انقالبي ما كه    بحران خوزستان، مسئله واكسيناسيون و خيابان خوابي هموطنانمان در ارمنستان كه باعث شرمساري هر ايراني  جمله:  
ايــن    دانيم از كجــاي مغزبــزرگ و وســيعكندكــه نمــيا تزريق كرده است طرحي براي محدود كردن اينترنت  تصويب ميخارج از نوبت واكسن خود ر

اي برگــزار  كننــد جلســه: مجلس انقالبي در خصوص كرونا، در مورد وزير و يــا معــاونيني كــه بــه مــردم هتــاكي ميآقاي زاهد افزودند .آيدمي عزيزان
ها از  شود و ما همچنان شاهد از دست دادن عزيزانمان و پر شــدن بيمارســتانه برگزاري جلسات پرحاشيه مجلس ميكنند اما چنين مسائلي سوژنمي

كفايــت  : اميدوارم مردم عزيز، شريف و شهيدپرور كشورمان از شر هــر نــوع مســئول بياضافه كردندشورا محترم رئيس بئنا  كرونايي هستيم. بيماران
  .راحت شوند

  ر ناطق دوم:  نطق پيش از دستو
:  اظهار داشتندشورا با تبريك فرارسيدن عيد سعيد غدير خم،    ، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهريسيد اميرحسين علوي   در ادامه آقاي

: ما در شوراي  ندادامه داد  آقاي علوي  .كندشوراي پنجم كه سراسر درس و تجربه و در بسياري از موارد عبرت بود روزهاي پاياني خود را سپري مي 
هايي خوب براي شوراي بعدي است كه همكاران ما در شوراي ششم پنجم اقداماتي داشتيم كه گاهي نيازمند تالش بيشتر بود و گاهي نيز زيرساخت 
ال آن با لطف  : مرور لحظات شوراي پنجم كه دو سندافزود   ايشان  .از ثمره آن استفاده خواهند نمود و اميدواريم مردم نيز طعم خدمت را بچشند

تواند در يك گوشه از تاريخ اين شهر ثبت شود تا اين تجربيات در اختيار آيندگان باشد. براي  دوستان مسئوليت هماهنگي آن برعهده بنده بود مي 
مختلف سياسي و  هاي  شد، البته از ظرفيت عزيزانمان در شوراي پنجم در بخش   يمتنگ خواهدلدوستان خود در مجموعه شورا در فضاي كار شورايي  

ابراز    را  شومحترم  ضو  ع  .بايست در شوراي ششم مورد استفاده قرار گيرداجتماعي استان استفاده خواهد شد و همچنين از ظرفيت اين بزرگواران مي
تري را  : قطعاً شوراي ششم كار سخت تصريح كردنداي بهتر براي شهر رشت نقش بيشتري داشته باشند و  تا همه در ترسيم آينده   نداميدواري كرد

كي از  داشته و انتظارات به حقي كه مردم دارند را بايد پاسخگو باشد كه بخشي از اين انتظارات مربوط به مباحث مالي و مشكالت اقتصادي است. ي
بدون دغدغه مد تا شهر  ايجاد شد  عليرغم مشكالت فضايي  كه  بود  اين  پنجم  انجام شده توسط شوراي  بهموارد  اين  و  واسطه مديريت  يريت شود 

: ما شهري با منابع مالي نداذعان داشت  آقاي علوي  .شديمهمكاران ما در شوراي پنجم بوده است، وگرنه همانند بسياري از شهرها دچار مشكل مي 
نفوذ استفاده كنيم. اگر كم و كاستي فراد ذي ايم و اميدواريم بتوانيم در آينده از ظرفيت تمامي اقدرتمند نيستيم و از ديرباز يك شهر كشاورزي بوده 

عنوان دوست، همراه و طلبم و اگر موضوعي بود در شوراي آينده براي ادامه اين مسير بهوجود داشت از دوستان خود در شوراي پنجم حالليت مي 
  .همكار شما قطعاً همراهي خواهم كرد 



  

~ ۴۴ ~ 
 

    اعالم وصول طرح ها و لوايح:
به  ١ ر ف ـ اليحه شهرداري رشت  به شماره  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣١٧٧  -شماره ش  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٥/ ٦مورخ    ٧٤٠ثبت شده 

با  "تقبل پرداخت وجوهات و جرايم متعلقه ناشي از تغيير صندوق بازنشستگي همكاران بازنشسته توسط شهرداري"شورا، در خصوص  
ي، ضمن مخالفت با دوفوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ

  يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

  دستورات جلسه : 

      

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

رف   ش  شماره  به  رشت  شهرداري  ثبت    ١٤٠٠/ ٤/ ١١مورخ    ١٤٠٠ـ٢٥٦٨ـ    اليحه 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ٤/ ١٦مورخ    ٦١١شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  اساس  در  بر 

مورخ   ماده    ٩٩/ ١٢/ ١٢مصوبه  شركت    ١٠١كارگروه  ها  شهرداري  قانون  اصالحي 
  ٩و   ٤١١سنگ  ٤٠٢٢تعاوني مسكن استانداري گيالن بابت تفكيك پالك هاي ثبتي 

ا  فرعي  غيره  كانال    ٧٥ز  و  پشت  گلزاران  پور،  قلي  شهيد  بلوار  نشاني  به  اصلي 
مي زمين كه  جهاد  مساحت  هاي  مقدار  كاربري    ٤٩٤٧/ ٢١بايست  با  مربع  متر 

مسكوني تحت عنوان قدرالسهم تفكيك به شهرداري رشت واگذار نمايد حاليه بر  
حي قانون  اصال  ١٠١ماده    ٤اساس تقاضاي شركت تعاوني مذكور و به استناد تبصره  

بهاي مقدار مساحت   به وصول  نظر دارد؛ نسبت  شهرداري ها، شهرداري رشت در 
شماره    ٤٩٤٧/ ٢١ كارشناسي  اساس  بر  مربع،  كه    ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ    ٦٣٦٧٧متر 

ارزش زمين مورد نظر از قرار متر مربعي هشت ميليون و يكصد هزار ريال و جمعاً  
ميل دو  و  هفتاد  و  ميليارد  چهل  مبلغ  برآورد  به  ريال  هزار  يك  و  چهارصد  و  يون 

گرديده است اقدام و متعاقباً با تفكيك پالك هاي ثبتي فوق الذكر با رعايت ضوابط  
  شهرسازي اقدام نمايد. 

ــيون  در كميســ

برنامه و بودجه و 

حقـــوقي شـــورا 

مطرح و با اليحه 

ــنهادي  پيشـــــ

ــهرداري  شــــــ

  موافقت گرديد.

٢٧/٤/١٤٠٠  ١٩٤  

مفيد   :خالصه  ادامه      مذاكرات  در خصوص  رمضانپور  آقايدر  رشت،  شهر  اسالمي  شوراي  محترم  رئيس  و  ،  كشاورزي  جهاد  مسكن  تعاوني  اليحه 
ها رفع مشكل شدند اما چند مورد از اين  ايم كه تاكنون يك تعداد از آن هاي تعاوني مسكن فراواني داشته : ما از گذشته شركت نداستانداري اظهار داشت 

و تمامي موارد مورد اختالف  اين موضوع مطرح شده  در جلسات متعدد برگزار شده    .سال با مشكل مواجه هستند  ١٨الي    ١٧طي مدتي حدود  ها  تعاوني 
  م به اين افراد كارمند دريخواهاند. حال ما ميهاي مسكن فوت كرده و داراي وراث شده تعدادي از سهامداران اين تعاوني  در حال حاضربرطرف شده است. 

ب : ما قبول كرده ندشورا تأكيد كردمحترم  ياست  ر   .توان قانوني خود كمك كنيم تا در بحث قدرالسهم شهرداري كمك نماييم جاي قدرالسهم  ه  ايم كه 
دارد  وجود  تعاوني  اين  اعضاي  طرف  از  نيز  درخواست  اين  و  شود  دريافت  مبلغي  زمين،  دريافت  بجاي  ع   .شهرداري  آقاي  محترلوي  درادامه  م  رئيس 

توسعه شهري شورا،   و  عمران  داشتكميسيون  اظهار  استانداري  و  كشاورزي  كاركنان جهاد  تعاوني مسكن  به اليحه  اشاره  با همين  ندبا  را  اين شهر  ما   :
گذاشتيم. در اين  ميها و امالك مناسبي براي شهر باقي  بود كه زمين هاي گذشته شهر بايد براي اين ميريزي برنامه   امكانات و منابع مديريت خواهيم كرد.

  ٤٦هاي كاركنان جهاد كشاورزي كه داراي  تا قطعه كوچك زمين  ندپيشنهاد دادايشان    .صورت استثنا در حال موافقت با اليحه فوق استميان شورا به 
  د. قطعه است به همين اليحه اضافه شو 

  ٤٠٢٢بابت تفكيك پالك هاي ثبتي    با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص قدرالسهم شهرداري  متن مصـوبه شـورا:
اصلي به نشاني بلوار شهيد قلي پور، گلزاران پشت كانال زمين هاي جهاد مربوط به شركت    ٧٥و غيره فرعي از    ٩و    ٤١١سنگ  

مورخ    ٦٣٦٧٧متر مربع و بر اساس كارشناسي شماره    ٢١/٤٩٤٧تعاوني مسكن استانداري گيالن با وصول بهاي مقدار مساحت  
از قرار متر مربعي هشت ميليون و يكصد هزار ريال ، جمعاً به مبلغ چهل ميليارد و هفتاد و دو ميليون و چهارصد و   ١٢/٤/١٤٠٠

را موافقت گرديد و مقرر  به اتفاق آ  يك هزار ريال و متعاقباً با تفكيك پالك هاي ثبتي فوق الذكر با رعايت ضوابط شهرسازي
پرونده   محتواي  تشابه  پيوستگي،  به  توجه  با  اخير،    ٤٦شد؛ شهرداري  اليحه  موضوع  با  جهاد كشاورزي  كاركنان  زمين  قطعه 

 تفكيك اين قطعه را نيز پس از طي روند اداري با همين ميزان قدرالسهم انجام دهد. 



  

~ ۴۵ ~ 
 

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ـ    به شماره ش ر ف  ثبت     ١٤٠٠/ ٠٢/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠ـ    ٨٢٩اليحه شهرداري رشت 
به شماره   شهرداري    ١٤٠٠/ ٢/ ٣٠مورخ    ٣٤٠شده  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

ماده   اجراي  راستاي  در  به    ١١٠رشت  نسبت  دارد؛  نظر  در  شهرداريها  قانون 
به   قانون  مشمول  امالك  ديوارگذاري يك   منطقه  محدوده  در  نواحي    تفكيك   فوق 

با عنايت  ليست  برابر   مديريت     ١٤٠٠/ ٢/ ١٨مورخ    ٢٤٩٨٤شماره    نامه  به  پيوستي و 
  و   مخروبه  امالك  گذاري  ديوار  به  مربوط  محوله  وظايف  خصوص  در  يك  منطقه محترم

  در   واقع   شهرداريها)   قانون   ١١٠  ماده   (موضوع  تمام   نيمه   يا   و  محل   وضع   با   غيرمناسب
  مي شهرسازي  موازين يا  شهر   زيبايي  و   پاكيزگي  منافع  كه   يك   منطقه   محدوده سطح

   باشد، اقدام نمايد. 

در كميســـيون  
ــران و   عمـــــ
شــهري   توسعه 
و   مطــرح  شورا 
ــه   ــا اليحــ بــ
ــنهادي   پيشـــ
ــهرداري   شــــ
  موافقت گرديد.  

١٤/٤/١٤٠٠  ٢٦٣  

شـورا: مصـوبه  ديوارگذاري  متن  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  ها  قانون   ١١٠ماده    مشمول  امالك  با  در    شهرداري 
 پيوستي به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ليست  نواحي برابر  تفكيك محدوده منطقه يك به

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۴۶ ~ 
 

  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

شماره     به  محترم شورا  اعضاي  از  تن  چند  مورخ  ١١٩/١٤٠٠طرح  بر    ٢٥/١/١٤٠٠/ش  مبني 
و تصويب طرح با جنبش جنگل"بررسي  مرتبط  اهداف،    "برگزاري تورهاي  مقدمه،  بر  مشتمل 

پيگيري   (كارشناس  شيرمحمدي  مهري  خانم  پيشنهادي  (پيوستي)  تبصره  يك  و  واحده  ماده 
  اهنماي تورهاي گردشگري) به شرح؛ شهرداري رشت)و آقاي مهدي احمدي(ر

نظير؛    ماده واحده: نهضت جنگل  از  مانده  باقي  هاي  مكان  و  بناها  منظورشناسايي  به 
اسلحه خانه گوراب زرميخ، بقاياي خانه حسن خان آلياني، بازار و حمام تاريخي كسما،  

بعنوان كسمايي  احمد  حاج  كار  دفتر  كسما،  بازار  شماره    مناره  جاده  ٢مرد  جنگل، 
آليان  به  كسما  ساختند  - دسترسي  پيش  يكصدسال  جنگليان  يادمان    -كه  بناي 

جنگليان در شيخ محله، خانه ميرزا كوچك جنگلي، به عنوان نقطه آغاز جنبش جنگل  
انديشه تعميق  و  است. و...  الزامي  تورهايي  چنين  برگزاري  جنگلي،  كوچك  لذا     هاي 

گ  مي  ملزم  رشت  فرهنگي  شهرداري  سازمان  با  الزم  هاي  هماهنگي  اخذ  از  پس  ردد، 
تخصيص   (براي  اتوبوسراني  سازمان  و  ميرزا)  خانه  از  بازديد  (براي  شهرداري  ورزشي 
براي   گيالن  فرهنگي  ميراث  كل  اداره  با  هماهنگي  و  تور)  اجراي  براي  الزم  خودروي 

ام كسما) اقدام الزم را  بازديد از مناطق زير نظر ميراث فرهنگي (نظير مناره بازار و حم
  به عمل آورد. 

 اجرا خواهد شد.  ١٤٠٠اجراي اين تور با مجوز گردشگري مهدي احمد در سال  تبصره:

در كميســــيون  
فرهنگـــــــي و  
ــورا   ــاعي ش اجتم
از   پــس  و  مطرح 
بحــث و تبــادل  
نظــــر طــــرح  
پيشنهادي مــورد  
ــرار   ــت قـ موافقـ

  گرفت.
  

١٥١  
١٥  
٤  

١٤٠٠  

مشتمل بر مقدمه،    "برگزاري تورهاي مرتبط با جنبش جنگل"با مفاد طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
مهدي   آقاي  رشت)و  شهرداري  پيگيري  (كارشناس  شيرمحمدي  مهري  خانم  پيشنهادي؛  (پيوستي)  تبصره  يك  و  واحده  ماده  اهداف، 

  احمدي(راهنماي تورهاي گردشگري) به شرح؛ 
منظورشناسايي بناها و مكان هاي باقي مانده از نهضت جنگل نظير؛ اسلحه خانه گوراب زرميخ، بقاياي خانه حسـن به   ماده واحده:

جنگل، جاده دسترسي ٢خان آلياني، بازار و حمام تاريخي كسما، مناره بازار كسما، دفتر كار حاج احمد كسمايي بعنوان مرد شماره  
بناي يادمان جنگليان در شيخ محله، خانه ميرزا كوچك جنگلـي، بعنـوان   -اختندكه جنگليان يكصدسال پيش س  -كسما به آليان

لذا شهرداري رشت ملـزم   نقطه آغاز جنبش جنگل و... و تعميق انديشه هاي كوچك جنگلي، برگزاري چنين تورهايي الزامي است. 
زديد از خانه ميرزا) و سـازمان اتوبوسـراني مي گردد، پس از اخذ هماهنگي هاي الزم با سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري (براي با

(براي تخصيص خودروي الزم براي اجراي تور) و هماهنگي با اداره كل ميراث فرهنگي گيالن براي بازديد از مناطق زير نظر ميـراث 
ري مهدي احمد در سال اجراي اين تور با مجوز گردشگ تبصره:   فرهنگي (نظير مناره بازار و حمام كسما) اقدام الزم را به عمل آورد. 

 اجرا خواهد شد. به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ١٤٠٠
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۴٧ ~ 
 

  
  دستور جلسه  رديف 

  نظر كميسيون 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ـ     ر ف  به شماره ش  رشت  شهرداري  ثبت    ١٤٠٠/ ٣/ ١٩مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٦٢٣اليحه 
شماره    به  شورا    ١٤٠٠/ ٣/ ٢٣مورخ    ٤٤٨شده  دبيرخانه  شماره  در    ٧٠٨٠پيرو اليحه 

شوراي اسالمي شهر رشت مبني    ٩٩/ ١٠/ ٣مورخ     ١٩٨٥به شماره نامه    ٩٩/ ٩/ ٥مورخ  
هاي اقدام مشترك از  ه كرد در پروژه بر صدور مجوز مشاركت شهرداري و قبول هزين

به   و...  انشعابات  پروانه،  همچون  مربوطه  مجوزهاي  عوارض صدور  لحاظ شدن  طريق 
عنوان آورده شهرداري در پروژه محرك توسعه عامل المنفعه با عنوان احداث پارك  

گزارش  ارسال  بر  مشروط  و  نوجوان  و  كودك  خانه  اقدامات  آموزشي  از  فصلي  هاي 
با عنايت به اينكه با  و  ه (از مرحله تعريف پروژه تا انعقاد توافقنامه و اجرا)صورت گرفت

بازآفريني    ٢توجه به بند   دستورالعمل تهيه و تصويب برنامه عملياتي اقدام مشترك 
سال   بهبود  (  ٩٧شهري  و  روبنايي  خدمات  ارتقاي  منظور  به  و  يك)  شماره  پيوست 

محدوده   در  شهري  فضاهاي  و  تاسيسات  فرسوده،  شبكه  هاي  (بافت  ناكارآمد  هاي 
سكونتگاههاي غيررسمي، محدوده هاي تاريخي) و همچنين بهبود پايداري كالبدي،  

پروژه  تعريف  به  اقدام  رشت  شهرداري  بافتها،  اين  اجتماعي  محرك  اقتصادي،  هاي 
نمايد و پس از تصويب در ستاد شهرستان و استان  توسعه در مقياس شهر و محله مي

و تخصيص اعتبار به ستاد ملي بازآفريني ملي ارسال مي گردد. تأمين  جهت تصويب  
و   بود  خواهد  ايران  شهري  بهسازي  عمران  شركت  سوي  از  نيز  ها  طرح  مالي  منابع 

هاي مصوب ستاد ملي در اختيار اداره كل راه و شهرسازي استان گيالن  بودجه پروژه 
س نقش هر دستگاه در فرآيند  ها و مشاركت مالي و بر اساقرار گرفته و سهم دستگاه

تفاهم  قالب  در  و  شده  مشخص  بازآفريني  شده،  نامه اقدامات  تنظيم  چندجانبه  هاي 
مي  تفاهم تخصيص  چارچوب  در  اعتبارات  نامه يابد.  اين  از  بخشي  تنظيمي،  هاي 

به  پروژه  و  شده  هزينه  شهرسازي  و  راه  كل  اداره  توسط  مستقيمًا  بازآفريني  هاي 
ها نيز به طور  شود و بخشي ديگر در اجراي پروژه تحويل داده مي  برداردستگاه بهره 

گيرد.  مستقيم در اختيار شهرداري جهت برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار قرار مي 
تواند براي پروژه  در صورتي كه اعتبار در اختيار شهرداري رشت قرار گيرد. صرفاً مي

در همان سال مالي توسط شهرداري  هايي كه در رديف بودجه سنواتي وجود داشته و  
هايي  اجرايي شده باشد، هزينه گردد. بر اين اساس شهرداري رشت نير هر ساله پروژه 

به صورت مشاركتي تعريف   رساني در محالت و  ارتقاي سطح خدمات  را در راستاي 
بازآفريني   ملي  منابع  حداكثري  جذب  راستاي  در  را  خود  تالش  نهايت  در  و  نموده 

). در اين  ١٣٩٧- ١٣٩٩هاي  هاي سالهد (پيوست شماره دو ليست از پروژه دانجام مي 
ها شهرداري بر اساس سهم مشاركتي خود، ممكن است متعهد گردد تا بخشي  پروژه 

خدمات  سطح  ارتقاي  راستاي  در  را  شهرداري  امالك  اين  از  به  محالت  در  رساني 
معار و  موانع  و رفع  مجوزها  يا صدور  و  داده  اختصاص  در حدود  موضوع  احتمالي  ض 

تعهدات   اينكه  به  توجه  با  باشد.  داشته  برعهده  را  شهرداري  اختيارات  و  وظايف 
آيين    ٩شهرداري در برنامه اقدام مشترك شامل واگذاري اراضي رايگان زمين (ماده  

نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب هيأت وزيران)، صدور پروانه،  
مجوزات الزم مي باشد، در اين صورت صدور مجوز و عوارض مترتب    پايان كار و ساير 

در   مشاركت  مجوز  شهرداري  است  نياز  نتيجه  بود.  خواهد  شهرداري  عهده  بر  آن 
پروانه،  پروژه  همچون  شهرداري  عوارض  شدن  لحاظ  طريق  از  مشترك  اقدام  هاي 

ا و  باشد  داشته  را  ها  پروژه  اين  در  آورده  عنوان  به  و...   به  انشعابات  كرد  هزينه  ين 
عنوان سهم شهرداري در اين پروژه هاي محرك توسعه عامل المنفعه لحاظ گردد. به  

نمونه در پروژه  اقدام مشترك سال  عنوان  احداث پارك آموزشي خانه  ٩٨- ٩٧هاي   ،

در كميسيون برنامه 
بودجه و حقـوقي  و 
ــا  ــرح و ب ــورا مط ش
ــنهادي  ــه پيش اليح
مشـروط  شهرداري 
ــند  ــذ سـ ــه اخـ بـ
مالكيت براي ملـك 

ي مــــذكور بــــرا
ــهرداري،                                                                                                                      شــــــــ

  موافقت گرديد.  
  
  
  

ــيون  در كميســـــ
عمـــران و توســـعه 
شهري شورا مطـرح 
ــتماع  ــس از اس و پ
نماينـدگان  گزارش 
اليحـه  با  شهرداري 
پيشــــــــــنهادي 
بـا  شهرداري صـرفاً 
ــذكور  ــروژه مــ پــ
ــد و  ــت گردي موافق
شهرداري  شد  مقرر 
ــروژه هــاي  ــراي پ ب
ــردا  مختلـــف، منفـ
ــدور  ــاي صـ تقاضـ
مجـــوز از شـــوراي 
اسالمي شهر رشـت 

  نمايد.

١٩٥  

  

  

  

  

  

  

٢٦٤  

  

  

  

  

  

٣/٥/١٤٠٠  

  

  

  

  

  

  

٥/٥/١٤٠٠  

  

  

  

  

  



  

~ ۴٨ ~ 
 

  

  

كودك و نوجوان از رديف مصوبات طرح بازآفريني شهري شهر رشت كه منابع ريالي  
بازآفريني ايران تامين مي گردد، مقرر گرديد زمين    آن از سوي شركت مادر تخصصي 

و شهرسازي   راه  اداره كل  و  تامين گردد  از سوي شهرداري  نوجوان  و  پارك كودكان 
استان به عنوان دستگاه مجري باشد. بهره بردار در اين پروژه نيز شهرداري مي باشد.  

شماره   به  دوجانبه  اي  نامه  توافق  راستا  اين  نامه شماره    (به   ١٥٠٢٠٢٢٠٠١در  استناد 
) بين نمايندگان اداره كل راه و شهرسازي استان و  ٩٩/ ١٢/ ٢٦مورخ   ٩٩/ ص/ ٩٠٢٠/ ٥٠٠

است   ذكر  قابل   . سه)  شماره  پيوست  به  مستندات   ) گرديد  منعقد  رشت  شهرداري 
توسط شهرداري   مالكيت  و عدم دريافت سند  به علت نقص مستندات  پروژه مذكور 

انتقال و مبلغ    ٩٩-٩٨هاي سال برده نشد. اين عنوان به پروژه قادر به جذب اعتبار نام
پروژه    ١١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ اجراي  تخميني  برآورد  يافت.  تخصيص  بدان  اعتبار  ريال 
اجرا    ٤٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ هزينه  باقيمانده  كه  است  شده  محاسبه  مشاور  توسط  ريال 

گرف نظر  در  آتي  سالهاي  اعتبارات  در  بازآفريني  شركت  نقشه توسط  شد.  خواهد  ته 
هاي اجرايي فاز يك و دو پارك آموزشي كودك و نوجوان در محله عينك در زمين  
مجاور خيابان باقرالعلوم توسط شهرداري تهيه گرديد و مورد بررسي و تاييد اداره كل  

با توجه به مجاورت زمين    . راه و شهرسازي استان قرار گرفت. (پيوست شماره چهار)
جا ماندن زمين از پسرفت آب تاالب و پس از بررسي توسط جهاد  تاالب عينك و به  

اداره كل به    ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٥مورخ    ٣/ ٤/ ٨٣/ ٩٩/ ٤١٩٦٩كشاورزي استان به نامه شماره  
مستحدث   اراضي  جزء  نظر  مورد  اراضي  گرديد  اعالم  رشت  شهرستان  فرمانداري 

(پيوست شماره پنج) در  باشد.  (اراضي در اختيار اداره كل راه و شهرسازي استان) مي 
نتيجه اين امر، شهرداري جهت اخذ سند زمين با هماهنگي اداره كل راه و شهرسازي  

 است.  اقدام نموده و فرآيند اخذ سند در حال انجام 

شـورا: مصـوبه  در    متن  كرد  هزينه  قبول  و  شهرداري  مشاركت  مجوز  صدور  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  با 
آورده  پروژه  عنوان  به  و...  انشعابات  پروانه،  همچون  مربوطه  مجوزهاي  صدور  عوارض  شدن  لحاظ  طريق  از  مشترك  اقدام  هاي 

آموزشي خانه كودك و نوجوان ضمن اخذ سند مالكيت و   شهرداري در اين پروژه محرك توسعه عامل المنفعه با عنوان احداث پارك
صرفاً با پروژه مذكور به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد شهرداري براي ساير پروژه هاي اين چنيني مجدداً تقاضاي صدور مجوز  

 از شوراي اسالمي شهر رشت نمايد. 
  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۴٩ ~ 
 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١/ ١٨مورخ    ١٤٠٠-٥٤٦٢-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر 
قرارداد خواهر    ١٤٠٠/ ١/ ١٨مورخ    ٧٤ انعقاد  در خصوص صدور مجوز  دبيرخانه شورا  در 

  ٦خواندگي بين شهر رشت و ليرياي پرتغال و با توجه به تفاهم نامه پيوستي مشتمل بر  
من بهره  ضرورت  به  باعنايت  و  هاي  ماده  زمينه  در  گوناگون  تجربيات  از  متقابل  دي 

ليرياي   شهردار  سفر  به  عنايت  با  و  بازرگاني  و  اقتصادي  اجتماعي،  فرهنگي،  مختلف 
در مورخ   كه    ١٣٩٥/ ٨/ ١٧پرتغال  ليريا  و  بين شهر رشت  نامه همكاري  تفاهم  و امضاي 

قرارداد انعقاد  به  نسبت  ليريا  شهردار  دارند،  فراواني  بصري  هاي  خواهر    مشابهت 
خواندگي» ابراز تمايل نمودند و از آنجايي كه ليريا شهرستاني در منطقه مركزي كشور  
پرتغال بوده كه آب و هوايي مديترانه اي داشته و داراي تابستان هايي خشك و تقريبا  

 گرم و زمستان هايي معتدل و مرطوب متاثر از آب و هواي اقيانوسي است. 

در كميســيون 
فرهنگـــــي و 

شورا اجتماعي  
مطرح و پس از 
تبـادل  و  بحث 
نظر با پيشنهاد 
ــهرداري  شــــ
  موافقت گرديد.

١٥١  
١٥  
٤  

١٤٠٠  

انعقاد قرارداد خواهر خواندگي بين شهر رشت و ليرياي    با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    متن مصـوبه شـورا:
 ماده به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ٦پرتغال با توجه به تفاهم نامه پيوستي مشتمل بر 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ٤/ ٤مورخ     ١٤٠٠ـ    ٢٢٩١اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ   
نظر    ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ   ٥٦٥شماره   در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  خانم    ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛  به  مالي  كمك  تومان)  ميليون  ريال(دو 
مالي جهت   كمك  تقاضاي  بر  مبني  نامبرده  به درخواست  توجه  با  آلماني  زهرا محمودي 

و   درماني  روند  شماره  ادامه  نامه  به  توجه  مورخ  ٣/ ١٤٥/ ١٦/خ/ ١٤٣٦با    ١٤٠٠/ ١/ ٣٠/پ 
نامبرده   استان گيالن و تاييد مشكل  بهداشتي درماني  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

اعتباري   رديف  از  و  زانو  مفصل  دو  تعويض  تحت    ١٥٠٣٠٢جهت  سالجاري  بودجه 
 عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) اقدام نمايد. 

ــيون در كمي ســ
برنامــه و بودجــه 
ــورا  ــوقي ش وحق

از مطرح و   پـس 
ــادل  ــث و تب بح
نظر بـا پيشـنهاد 
ــهرداري  شــــــ

  موافقت گرديد.

٣  ١٩٥  
٥  

١٤٠٠  

با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص كمك مالي به خانم زهرا محمودي آلماني تا سقف پرداخت مبلغ     متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب    ١٥٠٣٠٢ريال(پنج ميليون تومان)،از رديف اعتباري    ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

 پذير) به اتفاق آرا موافقت گرديد. 



  

~ ۵٠ ~ 
 

  

  

  

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت شده به  ١٤٠٠/ ٣/ ١٧مورخ   ١٤٠٠ـ  ١٦٢٢اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظـر  ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ  ٤٧٨شماره  

ريال (يك ميليون تومان) كمك مالي به خانم   ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
مديركل محتـرم كميتـه ١٤٠٠/ ١/ ١١مورخ    ١/ ١٩٥٢٧كلثوم رضازاده  حسب تأييد شماره  

استان و با توجه به درخواست نامبرده مبني بر اينكه سرپرسـت امداد امام خميني(ره)  
خانواده بوده و به علت نداشتن درآمد با داشتن دو فرزند بـا مشـكالت عديـده مـالي 

ــاري  ــف اعتب ــت و از ردي ــده اس ــه گردي ــت  ١٥٠٣٠٢مواج ــالجاري تح ــه س بودج
 نوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) اقدام نمايد. ع

در كميســـيون 
بودجـه ب  و  رنامه 

شـورا  حقوقي  و 
مطــــرح و بــــا 
ــه  اليحـــــــــ
ــنهادي  پيشــــ
ــهرداري  شـــــ

  موافقت گرديد.

٣  ١٩٥  
٥  

١٤٠٠  

ريال (يك ميليون تومان) كمك    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا: 
بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) به    ١٥٠٣٠٢مالي به خانم كلثوم رضازاده، از رديف اعتباري  

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

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۵١ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

ثبت شـده بـه   ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ    ١٤٠٠ـ٢٦٢١اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ   
در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظـر   ١٤٠٠/ ٤/ ٢١مورخ   ٦٣٧شماره  

ريال(يك ميليون تومان) كمك مالي بـه خـانم   ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
احترام السادات مير جهانبخش كه به دليل بيماري ديابت جهت ادامـه درمـان تقاضـاي 

ــالي از  ــك م ــت كم ــماره درياف ــتعالم ش ــر اس ــد و براب ــوده ان ــهرداري را نم ش
دانشگاه علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي   ١٤٠٠/ ٣/ ١٧/پ مورخ  ٣/ ١٤٥/ ١٦/خ/ ٤٢٧٥

درماني استان بيماري ديابت نامبرده مورد تأييد قرار گرفته اسـت و از رديـف اعتبـاري 
قـدام بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پـذير) ا  ١٥٠٣٠٢

 نمايد. 

در كميســـيون 
بودجـه  و  برنامه 
شـورا  حقوقي  و 
مطــــرح و بــــا 
ــه  اليحـــــــــ
ــنهادي  پيشــــ
ــهرداري  شـــــ

  موافقت گرديد.

١٩٥  
٣  
٥  

١٤٠٠  

ريال (يك ميليون تومان) كمك    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ     متن مصـوبه شـورا:
اعتباري   رديف  از  جهانبخش،  مير  السادات  احترام  خانم  به   به    ١٥٠٣٠٢مالي  كمك  و  عنوان(ساماندهي  تحت  سالجاري  بودجه 

 اقشار آسيب پذير) به اتفاق آرا موافقت گرديد. 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ٣/ ٢٥مورخ     ١٤٠٠ـ    ١٨٤٨اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شـهرداري رشـت در نظـر   ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ    ٥٠٣شماره  

ريال(يك ميليون تومان) كمك مالي بـه  خـانم   ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
مريم كلهري با توجه به درخواست نامبرده كه به علت كهولـت سـن، نـاتواني جسـمي و 

خاص جهت درمان با مشـكالت مـالي مواجـه گرديـده اسـت و   همچنين داشتن بيماري
مديركل محترم كميته امداد امام   ١٤٠٠/ ٣/ ١١مورخ    ١/ ٤٦٢٤٠٣براساس نامه استعالم شماره  

 ١٥٠٣٠٢خميني(ره) مبني بر تحت پوشش كميته امداد بودن نامبرده و از رديف اعتبـاري  
 يب پذير) اقدام نمايد. بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آس

ــيون  در كميســ
برنامه و بودجه و 
حقـــوقي شـــورا 
با اليحه  مطرح و 
ــنهادي  پيشـــــ
ــهرداري  شــــــ

  موافقت گرديد.

١٩٥  
٣  
٥  

١٤٠٠  



  

~ ۵٢ ~ 
 

  

  

  

ريال (يك ميليون تومان) كمك    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
از رديف اعتباري   به خانم مريم كلهري،  به    ١٥٠٣٠٢مالي  بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) 

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

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  

ثبت شده به شــماره     ٢٣/٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٧٢٦اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
  با  مربوط به احداثات  تشويقي"  بررسي و تصويب  در دبيرخانه شورا مبني بر  ٣١/٣/١٤٠٠مورخ    ٤٨٠

في   ٢/٣/١٤٠٠/زم مورخ ٦٦٨/١٧٠/٥٦٥   شماره  حسب نامه  گيالن  قدس  سپاه  نظامي  صرفاً  كاربري
  ذيل؛    شرح  مابين سپاه پاسداران و شهرداري رشت (پيوستي) به

 كاربري در گيالن قدس سپاه نظامي صرفاً فضاهاي ساز و ساخت امر در حمايت منظور  به"
 و اصـالح  احداث بنا، تمديد، پروانه صدور هنگام به ذيصالح  مراجع تاييد با  قانوني  و  مجاز

 پذيره  (عوارض  مزبور  ساخت فضاي  بر  مترتب  عوارض  كليه  پرداخت  بنا،  توسعه  پروانه  نيز
 تعرفـه  ٥٩  مـاده  عوارض  و  اعيانات   بر تراكم پايه  مازاد  از  ناشي  شده  ايجاد  ارزش  مازاد  و

 به  تشويقي  جايزه  مشمول  شهري)  مصوب   هاي  طرح   تغيير  از  ناشي  افزوده  ارزش  (عوارض
 . "باشند % مي ٥٠ ميزان

ــيون  در كميســ
توسـعه  و  عمران 
ــورا  ــهري شـ شـ
از  پـس  و  مطرح 
اسـتماع گـزارش 
ــا  ــدگان بـ نماينـ
اليحه پيشنهادي 

ــهر داري شــــــ
  موافقت گرديد.

٢٦٤  
٥  
٥  

١٤٠٠  

مصـوبه شـورا: مفاداليحه  متن  احداثات   تشويقي درخصوصشهرداريپيشنهاديبا  به   قدس  سپاه  نظامي  صرفاً  كاربري  با  مربوط 
  ذيل؛   شرح به  گيالن

  به   ذيصالح   مراجع  تاييد   با   مجازوقانوني  كاربري   در  گيالن   قدس  سپاه  نظامي  صرفاً   فضاهاي   وسازساخت   امر   در   حمايت   منظور   به"
  (عوارض   مزبور  فضاي  ساخت   بر   مترتب   عوارض  كليه   پرداخت   بنا،  توسعه   پروانه  نيز   و  اصالح   احداث بنا، تمديد،  پروانه   صدور  هنگام
  تغيير   از  ناشي  دهافزو  ارزش   (عوارض  تعرفه   ٥٩  ماده   عوارض  و  اعيانات   بر تراكم پايه   مازاد  از   ناشي  شده  ايجاد  ارزش  مازاد   و  پذيره
 . به اتفاق آرا موافقت گرديد. "باشند % مي ٥٠ ميزان به  تشويقي جايزه مشمول  شهري)  مصوب   هاي طرح 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور   ١
      ☐  ☒  حجت جذب   ٢



  

~ ۵٣ ~ 
 

  

  

  

      ☐  ☒  احمد رمضانپور   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد   ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد   ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش   ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي   ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور   ٨
٩   -  ☐  ☐      
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١١  

ـ   به شماره ش ر ف  ثبت شده به    ١٤٠٠/ ٠٢/ ٢٥مورخ     ١٤٠٠ـ    ٨٥٠اليحه شهرداري رشت 
  راستاي   در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در  ١٤٠٠/ ٣/ ٤مورخ    ٣٧١شماره  
  بين   ما  في  عمراني  قراردادهاي  در  موجود  مشكالت   حل  و  شهرداري  حقوق  از  صيانت

  هاي   واحد  عملكرد  در  رويه  وحدت   ايجاد  همچنين  و  مشاوران  پيمانكاران  و  رشت  شهرداري
  و   گانه  پنج  مناطق  زيربنايي،  امور  و  نقل  و  حمل  معاونت  از  اعم  شهرداري  عمراني
(در  شهرداري  تابعه  هايسازمان  دارد  نظر  به    تهران)،  شهرداري  مشابه  اقدامي  در  نسبت 

  اقدام نمايد: ذيل وظايف شرح  شهرداري رشت با  فني  عالي تشكيل شوراي
  رشت.  شهر اسالمي شوراي به  آن پيشنهاد و اجرايي  و  فني  نظام  تدوين -١
 . ها مناقصه   در  پيمانكاران  پيشنهادي هايقيمت  درباره اظهارنظر و  بررسي  -٢
  خاص.  كارهاي شرح  تصويب -٣
  جديد.  قيمتهاي تصويب  -٤
  كل.   برآورد  به نسبت  دار ستاره اقالم نسبت  تصويب  -٥
  و  ضوابط  و  نباشد)   موجود  بها  فهارس در  كه   مواردي  (در   پايه  قيمتهاي تصويب  و   بررسي   -٦

  آن.   به  مربوط هايدستورالعمل 
  و   شهرداري  واحدهاي  سوال  مورد كه  تخصصي  و  فني  مسائل  در   تصميم  اتخاذ و  بررسي   -٧

 است.  ننموده ارائه مشخصي حل راه  آنها  مورد در  قرارداد  و  بوده كارفرمايان
ها   نرخ   در   نظر   تجديد  -٨   در   آنكه  بر   مشروط  كافي،  توجيه  وجود  لزوم   صورت   در  پيمان 

مورد    خسارت   هزينه  جبران  جزئيات   براي  الزم  بينيپيش  مربوط  ضوابط  و  قرارداد  قالب
  باشد.  نشده بحث

 قرارداد.   هاي طرف   ادعايي ضرر و زيان   بررسي  -٩

ــيون  در كميســ
توسـعه  و  عمران 
ــورا  ــهري شـ شـ
از  پـس  و  مطرح 
اسـتماع گــزارش 
ــدگان  نماينـــــ
ــا  ــهرداري بـ شـ
اليحه پيشنهادي 
ــهرداري  شــــــ

گ و موافقت  رديد 
مقـــــرر شـــــد 
نسبت  شهرداري 
آئـين  تـدوين  به 
اقدام و  نامه الزم 
مراتــب را جهــت  
ــوز از  ــذ مجـ اخـ
شـوراي اســالمي 
ــالم  ــهر اعــ شــ

  نمايند.

٢٦٤  
٥  
٥  

١٤٠٠  

شـورا:  مصـوبه  شوراي  متن  تشكيل  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  آرا    فني  عالي  با  اتفاق  به  رشت  شهرداري 
مقرر شد شهرداري نسبت به تدوين آئين نامه  اقدام و مراتب را جهت اتخاذ تصميم الزم به شوراي اسالمي شهر  موافقت گرديد و  

 ارائه نمايد. 



  

~ ۵۴ ~ 
 

  

  

  

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٢  

ر ف  به شماره ش  ثبت    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٠مورخ    ١٤٠٠-٢٥٧٣-اليحه شهرداري رشت 
شماره   به  نرخ    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٧مورخ    ٦٧٨شده  پيوست  به  شورا،  دبيرخانه  در 

درصدي نرخ مذكور    ١٠سرويس مدارس شهر رشت ميني بر افزايش  پيشنهادي  
تحصيلي   سال  به  تحصيلي  براي    ١٤٠٠-١٣٩٩نسبت  جهت    ١٤٠١-١٤٠٠سال 

صويب و  در راستاي ارائه مطلوب خدمات حمل و نقل ايمن و تأمين  بررسي و ت
آئين   دستورالعمل  اجراي  در  و  آموزان  دانش  تربيتي  و  رواني  سالمت جسمي، 

به شماره   از سوي    ١٣٩٧/ ٠٤/ ٠٣-٥٤٩٠١نامه حمل و نقل دانش آموزان  ابالغي 
شماره   مصوبه  موضوع  كشور،  محترم  مورخ    ٣٢٦٨٠ت  / ٨٩٣٧٠وزارت 

 ت محترم وزيران. اهي ١٣٩٧/ ٠٦/ ٠٣

در جلســــه مشــــترك 
نقـل  كميسيون حمل و 
ــه و  ــك و برنامـ و ترافيـ
و حقـوقي شـورا  بودجه 
ــه  ــس از ارائ ــرح و پ مط
ــا اليحـــه  گزارشـــات بـ
ــهرداري  پيشــنهادي ش

  موافقت گرديد.

١٠٤  

  

  

١٩٦  

٦  
٥  

١٤٠٠  

نرخ پيشنهادي سرويس مدارس    ١٠افزايش    با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    متن مصـوبه شـورا:  درصدي 
 (پيوستي) به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ١٤٠١-١٤٠٠سال تحصيلي  شهر رشت براي 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ٢٠جلسه رأس ساعت 

  
  

 *   ١٤٠٠/ ١٢/٠٥مورخ :      ٢١١*  جلسه شماره : 
در محل ساختمان    ١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت    ، دويست و يازدهمين جلسه١١/٥/١٤٠٠مورخ    ٧٦٥دعوتنامه شمارهبراساس  

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

  دستورات جلسه : 
  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

بابـت   درخصوص اخذ بهـاي قدرالسـهم شـهرداري  ١١/٥/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣٤٧٠  -اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف بررسي    _
رشت به نشاني بلوار قلي پور، گلزاران پشت كانال زمين هاي استانداري به   ٤بخش    ٧٥سنگ    ٢٢٢٠،  ٢٢٢٢،    ٧٥١٣تفكيك پالك هاي ثبتي  

  متر مربع. ٤٠/١٠٤٢٤درصد از مساحت كل زمين به مساحت  ٣٤مقدار 

در بودجه   ١٩/١٥٠٢٠٨درخصوص پادارنمودن رديف    ٢٥/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣٠٩٣  -اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف بررسي    _
ريال (ده ميليون تومان) به جهت كمك به هيئت كاراته استان ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠با مبلغ  "كمك به هيئت هاي ورزشي "سالجاري جاري تحت عنوان  

  گيالن.

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ١٣

منظور  العاده شورا به  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
شماره به  شهرداري  پيشنهادي  لوايح  ـ  بررسي  ف  ر  ش  ـ  ١٤٠٠/ ٣/ ٩مورخ    ١٤٠٠_١٣٩٨هاي؛  ف  ر  مورخ    ١٤٠٠ـ٣١٧٧،ش 

  ١٤٠٠ـ  ٢٣٠٥، ش ر ف ـ  ١٤٠٠/ ٤/ ١٤مورخ    ١٤٠٠/ ٢٦٥٠، ش ر ف ـ  ١٤٠٠/ ٣/ ٣١/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٢٠٣٠، ش ر ف ـ    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨
 برگزار گردد.    ١١رأس ساعت  ١٤٠٠/ ٥/ ١٢روز سه شنبه مورخ  ١٤٠٠/ ٢٧٠٥، ش ر ف ـ  ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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ودگي خسارت تأخير و تأديه ناشي در خصوص بخش  ١٢/٥/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ ٣٥٥٨ -اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف بررسي    _
  از بدهي آقاي سيد مرتضي خوشحال. 

در خصوص تقبل پرداخت وجوهات و جرايم متعلقه   ٢٨/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣١٧٧  -اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف بررسي    _
توسـط )  بيمـه  صـندوق  تغييـر  از  ناشـي   انتقال  و  نقل  جرائم  و  التفاوت   مابه  از  اعم(ناشي از تغيير صندوق بازنشستگي همكاران بازنشسته  

  .شهرداري

ريال (بيست ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠در خصوص  پرداخت مبلغ  ١٤/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٦٥٠اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ  بررسي    _
سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك بـه اقشـار بودجه    ١٥٠٣٠٢ميليون تومان) كمك مالي به آقاي اسماعيل صديقي، از رديف اعتباري  

  آسيب پذير).

ريـال (پـنج   ٠٠٠/٠٠٠/٥٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٧٠٥اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ  بررسي    _
تحـت عنوان(هـدايا و پرداختـي هـاي  بودجه سـالجاري  ١٥٠٣٠٤مقدم، از رديف اعتباري  ميليون تومان) كمك مالي به آقاي فردين تورچي 

  تشويقي).

ريـال (پنجـاه  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠در خصوص پرداخت  مبلغ  ٥/٤/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ٢٣٠٥اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رف ـ بررسي    _
 و  هـدايا"ري تحت عنوان  بودجه سالجا  ١٥٠٣٠٤اعتباري    رديف  محل  از  گيالن،استانميليون تومان) كمك مالي به فرماندهي محترم انتظامي 

  ."تشويقي  هاي پرداخت

ريال ( نه ميليون   ٠٠٠/٠٠٠/٩٢  در خصوص پرداخت مبلغ  ٩/٣/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-١٣٩٨-اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رف بررسي    _
هاي كمـك بـه سـازمان"نـوان  تحـت ع  ١٥٠٢٠٤، از رديـف اعتبـاري  جهت كمك مالي به مجمع خيرين جواداالئمه  و دويست هزار تومان)

  .  (NGO)نهادمردم

مشتمل   "ساختمان سبز"مبني بر بررسي و تصويب طرح    ١٠/٥/١٤٠٠/ش مورخ  ٧٦٠/١٤٠٠ـ بررسي   طرح چند تن از اعضاي شورا به شماره   
  بر ماده واحده.

مصوبات دويست و  ٣ـ٢و  ١پيرامون اعتراض به بند  ٩/٥/١٤٠٠مورخ  ٥٠٥٣/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره 
تعرفه سازمان حمل و نقل بار و مسافر و تقسيط جريمـه و عـوارض "با موضوع    ١٧/٤/١٤٠٠ششمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  

  ."صبردوست  ساختماني آقاي رمضانعلي 
  

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

  . داشتند  گرامي  را

    نطق پيش از دستور رئيس شورا:
با قدرداني از مردم شريف شهر رشت بابت حسن حضور در  ضمن عرض سالم، شورا محترم  استير ي،احمد رمضانپور نرگس در ابتداي جلسه آقاي      

هايي اتخاذ شد كه موجب دلخوري و نگراني مردم كشور، استان و  مردان، سياست : متأسفم كه با عملكرد دولت ندانتخابات دوره پنجم شوراها، گفت
اين  ش و  به ثبت رسيد  انقالب  از  هرمان گرديد و مردم در انتخابات رياست جمهوري دوره سيزدهم و دوره ششم شوراي شهر كمترين حضور پس 

  .نام كرده و در انتخابات حضور يابند و آراي غالب را به دست آورندموضوع سبب شد تا افرادي كه داراي تعهد و تخصص الزم را داشتند نتوانند ثبت
صورت دلي  : اميدوارم عملكرد دولت و شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور چنان مناسب باشد كه در دوره بعدي حضور مردم بهندادامه دادشان  اي

آفرين  قش و پرشور باشد و افرادي شايسته با علم، دانايي، تخصص و تعهد الزم كانديدا شده و مردم آنان را انتخاب كنند تا در ابعاد مختلف كشور ن
هاي  ها و چالش : شوراي پنجم با تمام فراز و نشيب ندرمضانپور با قدرداني مجدد از حضور پرشور مردم در انتخابات شوراي پنجم، گفتآقاي    .باشند

و زيربنايي هاي فردي خود استفاده كرده و كارهاي اساسي، مهم  هاي مختلف داشتند، توانستند از ظرفيتخود، با تجاربي كه دوستان ما در عرصه
ها طي يك الي دو سال آينده در  برداري بسياري از اين پروژه اي تقديم مردم خواهد شد و بهره زودي در كتابچه خوبي را انجام دادند كه حاصل آن به 

جم از همه مقامات  شورا به نيابت از ساير اعضاي شوراي پنمحترم  رياست     .گذاري خود را نشان خواهد دادمحيطي، پسماند و سرمايهبحث زيست
هيئت و  تقنيني  قضايي،  نظارتي،  اجرايي،  فرماندار  سياسي،  تطبيق،  هيئت  هست،  و  سي  هفتادوهفت،  صد،  ماده  كميسيون  همانند  مختلفي  هاي 

  ند. شكر كردشهرستان، قاضي محترم و... نيروهاي امنيتي، انتظامي و تمامي افراد كه همراهي نمودند و آناني نيز كه همراهي نكردند تقدير و ت
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گويم و اميدوارم  قدر فرارسيدن اين روز را تبريك مي: پيشاپيش به همه خبرنگاران گران ندهمچنين با اشاره به فرارسيدن روز خبرنگار، گفت  ايشان
بيان داشته و حاكميت و    از بسياري از مسائل آزادي بيان و پس از  دور  صورت مستقل و بهحاكميت ما زمينه از را براي خبرنگاران فراهم كنند تا به 

نقد كنند را  افزودآقاي     .دولت  عده ندرمضانپور  و  نقد هستند  دنبال  به  واقعي  و خبرنگاران  است  فرق  تخريب  و  نقد  ميان  و  :  تخريب  به دنبال  اي 
رئيس     .د و در اين راه قوي باشندتوانند پلي ميان مردم و حاكميت باشند و اميدواريم هميشه اين پل مستحكم باشنخواهي و خبرنگاران واقعي ميباج 

پنجم شهر رشت تأكيد كردمحترم   از همان زمان هزينه  : فعاليتندشوراي  و  از دوره كالس يازدهم آغاز شد  بنده عليه رژيم گذشته  هاي سياسي 
مان به بزرگان و بزرگواران زمان بود.  كيهمان به ائمه و تهايي پس از انقالب داشتيم، ما در آن زمان توكل و توسل پرداختيم و در اوج جواني مسئوليت 

دانيم و اگر عمري باقي بماند و فرصتي باشد دست از ما همواره در نهادهاي مختلف كار كرديم و نظام را متعلق به خود و خود را متعلق به نظام مي
  .و خدمت گذار در ياد مردم خواهيم بود  عنوان يك مسئولمان هر جا كه هستيم بهتك عزيزان و همكاران خدمت بر نخواهيم داشت و تك 

  شناختم كه به مسافركشي: فردي را ميندشوراي شهر رشت با تبريك فرارسيدن روز خبرنگار، گفتمحترم رئيس نايب فرهام زاهدسپس جناب آقاي 
خورد براي اينكه ثابت كند اين موضوع برايش اهميتي ندارد پشت سر همــان ماشــيني كــه  مشغول بود، زماني كه سر قيمت با مسافر به مشكل بر مي

 .شدگشت! يعني متوجه ضرر خودش هم نميزد و بدون مسافر باز ميگرفت و بوق ميها سبقت ميكرد و از آنمسافر سوار شده بود خالي حركت مي
  ،هاي حمــايتيهــا بســتههاي خــود هســتند و آنهاي ماست، مردم در گرفتاري اوليــه: اين موضوع شبيه به رفتار برخي از وزارتخانهندادامه دادايشان 
،  شــودشود! اين را اضافه كنيد به همان حس بــدي كــه بــه مــا اضــافه ميها ميطرف به آنطرف و آنهاي كمك از اينهاي جديد و درخواستفرمول

اند و اميدواريم اگر اين هواپيماها برگشتند يــك  هاي كشورمان جان سپردهتن از جوانان ما در جنگل ٨كند و هواپيماي ما در تركيه آتش خاموش مي
ر رشــت،  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به درگذشت يكي از هنرمندان شهفرهام زاهد نايب آقاي  .هاي خودمان بريزدآبي هم بر سر جنگل

  ٨ميليون تومان،    ١٢جاي آنكه مصوبه شورا در خصوص تأمين قبور هنرمندان توسط شهرداري انجام شود از خانواده متوفي بجاي  ه : متأسفانه بندگفت
باشيم، اما مــا حــاال كــه  : اين انتقاد به ما وارد است كه بايد در زمان حيات هنرمندان در كنار آنان  ندادامه دادايشان   !كنندميليون تومان دريافت مي

: متأســفانه مصــوبات  ندزاهد افزودآقاي     .درستي انجام دهيم، نه اينكه شهرداري مصوبات شورا را ناديده بگيردرفيق روز آخر هستيم بايد اين كار را به
  .دگيرد و اميدوارم اين موضوع در شوراي بعد پيگيري شوشورا توسط شهردار در حال حاضر مورد توجه قرار نمي

اين اتفاق به شهردار مراجعه كــرده و در خصــوص جايگــاه    از  : بنده پسنداحمد رمضانپور نرگسي با توضيح در اين خصوص اظهار داشتآقاي در ادامه 
كــه    ايم، اما بنده روي رايگان بودن موضوع تأكيد كــردم و مشــخص شــداين هنرمند عزيز و محبوب شهرمان توضيح دادم و گفتند كه ما تخفيف داده

اي نوشتند تا نهايت مساعدت انجام  اين موضوع شهردار به رئيس سازمان آرامستان نامه از : پسندافزودايشان  .شهردار اين مصوبه شورا را نديده است
يدم! اين چه پيــام  شود؛ اما اين نهايت مساعدت دستور صريح و قاطعي نبود و بنده همان موقع پيام تسليت شهردار را به خانواده مرحوم محبوبي فر د

ام و اميدوارم اين دستور با تمــاس تلفنــي همــراه  شود؟! بنده از اين موضوع دلخور شدهتسليتي است كه از يك دستور صريح و قاطع نيز خودداري مي
ورا مصــوباتي داريــم، بــراي مثــال  : ما در شندفرهام زاهد در ادامه افزودآقاي     .باشد تا اين مبلغ به خانواده اين هنرمند عزيز شهرمان عودت داده شود

شود و بعد با يك كليــپ  شود همه كارها انجام ميدهد، مصوبه هيئت تطبيق گرفته ميشورا براي سپيدرود و داماش شورا مصوبه كمك مالي انجام مي
، اما به شرطي كه كار مردم را هــم انجــام  كنند! اشكالي ندارد كه براي خودمان كليپ بسازيمآيند و اين خبر را اعالم مي«وطنم اي شكوه پابرجا» مي

  .دهيم. اصل موضوع را نيز بايد در نظر بگيريم

    اعالم وصول طرح ها و لوايح:
به شماره ش ر ف ١ در دبيرخانه   ١٤٠٠/ ٥/ ١٠مورخ    ٧٥٤ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣١٦٨  - ـ اليحه شهرداري رشت 

  اعالم  وصول شد.  "به مالك مجاور آقاي محمد عليزاده   ١١٢٤١و  ١١١٣ثبتي انتقال پالك هاي "شورا، در خصوص 

در دبيرخانه شورا،    ١٤٠٠/ ٥/ ١٠ثبت شده به شماره   مورخ  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٦مورخ    ١٤٠٠ـ  ٢٩٤٢  -ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٢
ا قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و ب "واگذاري چهار رشته كوچه متروكه به اداره كل اطالعات استان گيالن "در خصوص 

  تبادل نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

ر ف ٣ به شماره ش  به شماره  ١٤٠٠/ ٥/ ٣مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣٢٠٢  -ـ اليحه شهرداري رشت  در دبيرخانه   ١٤٠٠/ ٥/ ١٠مورخ    ٧٥٦ثبت شده 
با قيد دو فوريت در    "  ١٦تخصيص اعتبار جهت تكميل و تجهيز دو سوله بهزيستي جهت افزاش ظرفيت مركز ماده  "خصوص  شورا، در  

جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دوفوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي 
  به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 
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  دستورات جلسه : 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ف  ر  به شماره ش  رشت  شهرداري  به    ١٤٠٠/ ٥/ ١١مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣٤٧٠  - اليحه  شده  ثبت 
تفكيك    ١٤٠٠/ ٥/ ١١مورخ    ٧٦٦شماره   بابت  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه    در 

- رشت به نشاني؛ بلوار قلي ٤بخش  ٧٥سنگ اصلي   ٢٢٢٠، ٢٢٢٢،  ٧٥١٣پالك هاي ثبتي 
زمين كانال  پشت  به  پور،گلزاران  استانداري  كه    ١٠٤٢٤/ ٤٠مساحت  هاي  مربع  متر 

مقدار  مي به    ٣٤بايست  تفكيك  قدرالسهم  عنوان  تحت  را  زمين  كل  مساحت  از  درصد 
شهرداري رشت واگذار نمايد حاليه برابر درخواست شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد  

درصد از    ٣٤كشاورزي گيالن، شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به وصول بهاي مقدار  
كل و    ١٠٤٢٤/ ٤٠زمين    مساحت  اقدام  دادگستري  رسمي  كارشناس  نظر  با  را  مربع  متر 

  هاي ثبتي فوق الذكر با رعايت ضوابط شهرسازي اقدام نمايد. متعاقباً با تفكيك پالك

  

  
    

با توجه به پيشنهاد يك سوم اعضاي محترم شورا، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري   ضمن تصويب دوفوريت   متن مصـوبه شـورا:
رشت به نشاني بلوار    ٤بخش    ٧٥سنگ    ٢٢٢٠،  ٢٢٢٢،    ٧٥١٣مبني بر اخذ بهاء قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك پالك هاي ثبتي  

متر مربع، برابر    ١٠٤٢٤/ ٤٠كل زمين به مساحت    درصد از مساحت   ٣٤قلي پور، گلزاران پشت كانال زمين هاي استانداري به مقدار  
به اتفاق آرا موافقت    هاي ثبتي فوق الذكر با رعايت ضوابط شهرسازينظريه كارشناس رسمي دادگستري  و متعاقبًا با تفكيك پالك

   گرديد. 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

  ٧٣٥ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٥مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣٠٩٣  -اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
به   ١٤٠٠/ ٥/ ٥مورخ   نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

در بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٥٠٢٠٨ذيل عناوين جزئيات رديف    ١٥٠٢٠٨/ ١٩پادارنمودن رديف 
ريال (ده ميليون تومان) به جهت كمك به هيئت  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مبلغ   "ي ورزشيكمك به هيئت ها "

براي كمك به هيئت هاي ورزشي در رديف   اعتبار  با عنايت به عدم وجود  كاراته استان گيالن  و 
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مبلغ   كسر  با  عمومي  بخش  به  اعتباري  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠كمك  رديف  از  تومان)  ميليون  (ده  ريال 
تح١٥٠٢٠٧ سالجاري  عنوان  بودجه  خصوصي"ت  موسسات  به  رديف    "كمك  به  نمودن  اضافه  و 
عنوان  ١٥٠٢٠٨ تحت  سالجاري  عمومي"بودجه  بخش  به  شماره    "كمك  درخواست  به  عنايت  با  و 

رييس محترم هيئت كاراته استان گيالن مبني بر فعاليت آن هيأت    ١٤٠٠/ ٢/ ٢٥مورخ    ٣٦٥/ ٢٢٨٦
ليگ جهان المللي، آسيايي،  بين  برافراشته شدن  در عرصه هاي ملي،  باعث  كه  قهرمان جهان  ي و 

توسط   مدال  دويست  از  بيش  آورد  ره  آن  در  و  گرديده  ايران  اسالمي  جمهوري  مقدس  پرچم 
هاي فراوان خانم سارا بهمنيار به عنوان اولين بانوي  قهرمانان آن هيأت كسب گرديده كه با تالش

ژاپن پذيرفته شده و اين موضوع براي استان و جامعه ورزشي حائز اهميت    ٢٠٢٠استان در المپيك  
تقويت   و  جهاني  رقابتهاي  عرصه  در  ملي  قهرمانان  از  جانبه  همه  حمايت  تقاضاي  لذا   باشد،  مي 

  شي و ورزش استان نموده است، اقدام نمايد. اركان و بدنه كاراته و تجهيز سالن ورز 

ضمن تصويب دوفوريت با توجه به پيشنهاد يك سوم  اعضاي محترم شورا، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري    متن مصـوبه شـورا:
كمك به هيئت هاي "در بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٥٠٢٠٨ذيل عناوين جزئيات رديف     ١٥٠٢٠٨/ ١٩رديف    درخصوص پادارنمودن

ريال (ده ميليون تومان) به جهت كمك به هيئت كاراته استان گيالن  و با عنايت به عدم وجود اعتبار  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مبلغ    "ورزشي
رديف   در  ورزشي  هاي  هيئت  به  كمك  بخش  "براي  به  مبلغ    "عموميكمك  كسر  رديف ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  تومان)از  ميليون  (ده  ريال 

به اتفاق آرا موافقت    ،١٥٠٢٠٨و اضافه نمودن به رديف  "كمك به موسسات خصوصي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٢٠٧اعتباري  
 گرديد. 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

مورخ   ٧٧٣ثبت شده به شماره    ١٢/٥/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣٥٥٨  - اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به بخشودگي خسارت   ١٢/٥/١٤٠٠

ريال،  ٩٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠تأخير تأديه ناشي از بدهي آقاي سيد مرتضي خوشحال و دريافت اصل خواسته به مبلغ  
شماره   درخواست  حسب  خوشحال  آقاي  اينكه  به  عنايت  شماره    ١٢/٥/١٤٠٠مورخ    ٨٣٩١٨با  نامه  و 

مورخ    ٤٠٤٨٦/١٤٠٠ ر  ش  صدور   ١٤٠٠/ ٣/ ٩ـ  به  منجر  كه  ايشان  عليه  محكوميت  رأي  صدور  موضوع 
ان به عليه نامبرده گرديده است و اصل بدهي ايش٩/٤/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠٣٤١٠٠٠٠٨٥٨٠٦٩٩اجراييه شماره  

ريال بوده كه با احتساب خسارت تأخير به ٩٠/ ٠٠٠/٠٠٠سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر به مبلغ  
 ريال افزايش يافته است، اقدام نمايد.  ٣/ ٢٢٥/٦٥٣/٥١٤مبلغ 
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 ٩ها پيش مبلغ  : فرد موردنظر سال ند داشت اظهار  اليحه مذكور  در خصوص    ، رئيس محترم شورا، احمد رمضانپور نرگسي آقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
اسماعيل آقاي     .راني بدهكار بوده كه اين مبلغ را در همان زمان پرداخت كرده است، اما از پرداختي خود اسنادي ندارد ميليون تومان به سازمان اتوبوس 

هاي خراب ما نزديك شود اين فرد آمد و همه اين حاضر نبود به اتوبوس   كس : زماني كه هيچ ند در اين خصوص تأكيد كرد عضو محترم شورا،  حاجي پور  
  .اندازي كرد؛ اما ما به اين فرد كمك نكرديم ها را تعمير و راه اتوبوس 

ضمن تصويب دو فوريت با توجه به پيشنهاد يك سوم اعضاي محترم شورا، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري   متن مصـوبه شـورا:
از بدهي آقاي سيد مرتضي خوشحال و وصول اصل خواسته به مبلغ  در خصوص بخشو ناشي  تأديه  تأخير و    ٩٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دگي خسارت 

 ريال (نه ميليون تومان) به اتفاق آرا موافقت گرديد. 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

  ٧٤٠ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣١٧٧  -اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
به تقبل پرداخت    ١٤٠٠/ ٥/ ٦مورخ   نظر دارد؛ نسبت  اينكه شهرداري در  در دبيرخانه شورا، مبني بر 

بازنشسته   همكاران  بازنشستگي  صندوق  تغيير  از  ناشي  متعلقه  جرايم  و   مابه   از   اعم(وجوهات 
به )    بيمه   صندوق   تغيير  از  ناشي   انتقال   و   نقل   جرائم   و  التفاوت  تقريبي  شهرداري،   توسط 

رديف   ٣/ ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ از  و  عن  ١٧٠١٠٤اعتباري    ريال  تحت  سالجاري  ديون  "وان  بودجه 
شهرداري،  "بازنشستگي محترم  بازنشستگان  از  تعدادي  درخواست  به  عنايت  اينكهو    با  به     نظر 

  استخدام  قانون  ٧٢و ٧١  مواد اجراي در و گرديده نائل بازنشستگي افتخار به  ١٣٩٩ لسا  در نامبردگان
 كشوري   بازنشستگي  صندوق   به  اجتماعي  تامين   از   بازنشستگي  صندوق  تغيير  مشمول  كشوري

و  اند  مصوب    در   گرديده  بازنشستگي  بيمه  حق  انتقال  و  نقل  قانون  اجراي   ٦٥/ ٣/ ٢٧راستاي 
شهرداري بايد پس از تبديل وضعيت، از سازمان تامين اجتماعي درخواست واريز كسور بازنشستگي 
امر  اين  نمود كه  بازنشستگي كشوري مي  به حساب صندوق  را  اند  يافته  تغيير صندوق  كه  افرادي 

به تغيير مقررات پرداخت مابه التفاوت كسور صندوق هاي بازنشستگي اعالم  با توجه  ٩٣بايد تا سال 
مي گرديد و مكاتبه انتقال و جابجايي از سوي شهرداري كه جزء شرح وظايف امور اداري و كارگزيني 

و نشده  انجام  مقرر  موعد  در  است    از   پس  و  است  پذيرفته  صورت   ١٣٩٩  سال  در  تاخير   با   بوده 
به    ال سالهاي گذشته كه كارمندان به افتخار بازنشستگي نائل مي گرديدند مارو   طبق  و  بازنشستگي

  ، اقدام نمايد. گرديدالتفاوت بيمه مربوطه توسط شهرداري تقبل و پرداخت مي
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  ٨:  ند اظهار داشت اليحه  كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت در خصوص  محترم  حجت جذب رئيس  آقاي        خالصه مفيد مذاكرات :
اجتماعي   تأمين  بيمه  در  داشتند.  اجتماعي  تأمين  بيمه  استخدام  بدو  در  شهرداري  پرسنل  از  و    ٢٠نفر  كارفرما  توسط  كارگر    ٧درصد  توسط  درصد 

اين افراد را از تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري تغيير داد و اين مبلغ    : شهرداري در گذشته صندوق ند ادامه داد   ايشان   ود. ش پرداخت مي 
نشده    شد انجام پرداختي بايد به خدمات كشوري پرداخت شود. اين موضوع بدون اجازه و اطالع كارگران انجام شده است و مبلغي كه بايد پرداخت مي 

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي    .بدون پرداخت جريمه مبالغ را پرداخت كند كه انجام نشد   توانست شهرداري مي   ٩٣است و در سال  
در اين خصوص   ، احمد رمضانپور نرگسي رياست شورا آقاي    .خواهيم كمك كنيم از رديف ساير دستمزد و مزايا استفاده شود : اگر مي ند شهر رشت افزود 

همه اين افراد يك بار امكان جابجايي صندوق بازنشستگي را داشتند كه به اين   از   قبل توضيح داده شده بود. اول : اين موضوع در جلسه  ند اظهار داشت 
توانستند اين كار را به سرانجام برسانند كه بازهم انجام نشد. چند نفر از اين افراد در بدون جريمه مي  ٩٣شكل اتفاق افتاد و موضوع دوم اينكه در سال  

هزينه   به گذشته  و  بود  شده  پرداخت  شهرداري  توسط  اين  آنان  مي  ٨جز  باقي  نيز  ديگر  نفر  چند  كه ند افزود   ايشان   .مانند نفر  زماني  معتقدم  بنده   :
 .چنيني را از محل پاداش خود پرداخت كنند اي اين خواستند صندوق را عوض كنند، چون بدون اطالع افراد بوده، حاال اين افراد نبايد هزينه مي 

از تغيير صندوق    وبه شـورا:متن مصـ با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تقبل پرداخت وجوهات و جرايم متعلقه ناشي 
بازنشسته   به  از  اعم (بازنشستگي همكاران  به   توسط شهرداري)  بيمه  صندوق  تغيير   از   ناشي  انتقال  و  نقل  جرائم  و  التفاوت   ما    تقريباً 

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. "بازنشستگيديون  "وان بودجه سالجاري تحت عن ١٧٠١٠٤اعتباري   و از رديف ريال  ٣/ ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ـ   ف  ر  ش  شماره  به  رشت  شهرداري  به    ١٤٠٠/ ٤/ ١٤مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٦٥٠اليحه  شده  ثبت 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛    ١٤٠٠/ ٤/ ٢١مورخ    ٦٣٦شماره  

مبلغ   پرداخت  به  آقاي    ٢٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت  به  مالي  كمك  تومان)  ميليون  (بيست  ريال 
برابر   ايشان  العالج  صعب  بيماري  درمان  هزينه  كمك  جهت  جعفرآبادي  صديقي  اسماعيل 

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم   ١٤٠٠/ ٤/ ٨/پ مورخ ٣/ ١٤٥/ ١٦/خ/ ٥٧٥٨تاييديه شماره 
اعتباري   رديف  از  و  گيالن  استان  درماني  بهداشتي  خدمات  و  بودجه    ١٥٠٣٠٢پزشكي 
 سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) اقدام نمايد. 

در كميســـــــيون 
ــه و  ــه و بودج برنام
حقوقي شورا مطرح 
ــه  ــا اليحـــ و بـــ
پيشـــــــــنهادي 
شـهرداري موافقـت 

  گرديد.

١٩٧  
١١  
٥  

١٤٠٠  

مبلغ    متن مصـوبه شـورا: پرداخت  در خصوص  پيشنهادي شهرداري  مفاد اليحه  كمك    ٢٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  تومان)  ميليون  (بيست  ريال 
بودجه سالجاري تحت عنوان(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب    ١٥٠٣٠٢مالي به آقاي اسماعيل صديقي جعفرآبادي از رديف اعتباري  

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

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

  ١٤٠٠/ ٤/ ١٤مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٧٠٥اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه    ١٤٠٠/ ٤/ ٢١مورخ    ٦٣٥ثبت شده به شماره  

ريال (پنج    ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
تيم   قهرمانان  از  مقدم  تورچي  فردين  آقاي   به  مالي  كمك  تومان)  ميليون 

اعتباري   رديف  از  و  نفره  فوتبال هفت  سالجا  ١٥٠٣٠٤ملي  ري تحت  بودجه 
 عنوان(هدايا و پرداختي هاي تشويقي) اقدام نمايد. 

ــه و  ــه و بودج ــيون برنام در كميس
حقــوقي شــورا مطــرح و بــا اليحــه 
پيشـــنهادي شـــهرداري موافقـــت 

  گرديد.
در كميسيون فرهنگي و اجتمـاعي 
شورا مطرح و با اليحـه پيشـنهادي 

  شهرداري موافقت گرديد.

١٩٧  

  

  

١٥٢  

  

١١ 
٥ 

١٤٠٠  
  

٥  
٥  

١٤٠٠  
  

ريال (پنج ميليون تومان) كمك    ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري تحت عنوان(هدايا و پرداختي هاي تشويقي) به اتفاق    ١٥٠٣٠٤مقدم، از رديف اعتباري  مالي به آقاي فردين تورچي 

 آرا موافقت گرديد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء    رديف 

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

  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت   ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ    ١٤٠٠ـ٢٣٠٥ـ    اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ٤/ ١٠مورخ    ٥٥٦شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

مبلغ   پرداخت   به   نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  ريال    ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري 
انتظامي فرماندهي محترم  به  مالي  تومان) كمك  ميليون  گيالن،  استان(پنجاه 

  فرماندهي   ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢مورخ    ٣٣٣٨/ ١٥/ ١٤٠٠/ ٢٠شماره    درخواستحسب
و   و  جمهوري  رياست  دوره  سيزدهمين  مهم  انتخابات   به  توجه  با  محترم 
  تأمين   مسئوليت  كه   آنجايي  از  روستا،  و  شهر  اسالمي  شوراي  دوره   ششمين

  فرماندهي   مجموعه   عهده   بر   آن   از   پس  تا  برگزاري   از   قبل   انتخابات   امنيت
  استاني هاي   هم  به  خدمات   ارائه  راستاي   در  و   باشدمي   ناستا   انتظامي  محترم 

متحمل هزينه    امنيت صندوق هاي   تامين   جهت   در   عزيز  استان  در  اخذ رأي 
هنگفتي   مساعدت   دريافت   تقاضاي  گرديده  تخصص  اعتبارات   بر  مازاد  هاي 

تحت عنوان   بودجه سالجاري  ١٥٠٣٠٤اعتباري  رديف محل  از اند و نموده مالي
 اقدام نمايند. "تشويقي هاي  پرداخت و هدايا"

ــه و  ــيون برنام در كميس
بودجــه و حقــوقي شــورا 
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
پيشـــنهادي شـــهرداري 

  موافقت گرديد.

و  فرهنگي  كميسيون  در 
اجتماعي شـورا مطـرح و 
بــا اليحــه پيشــنهادي 
ــت  ــهرداري موافقــ شــ

  گرديد.

١٩٧  

  

  

١٥٢  

١١/٥ /
١٤٠٠  

  

  

٥/٥ /
١٤٠٠  

مبلغ    متن مصـوبه شـورا:  پرداخت  پيشنهادي شهرداري در خصوص  مفاد اليحه  تومان)    ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  ميليون  (پنجاه  ريال 
انتظامي محترم  فرماندهي  به  مالي  عنوان    ١٥٠٣٠٤اعتباري    رديف  محل  از  گيالن،استانكمك  تحت  سالجاري    و   هدايا"بودجه 

 رديد. ، به اتفاق آرا موافقت گ"تشويقي  هاي پرداخت
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

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

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

رف   ش  شماره  به  رشت  شهرداري  به    ١٤٠٠/ ٣/ ٩مورخ    ١٤٠٠-١٣٩٨-اليحه  شده  ثبت 
نظر    ١٤٠٠/ ٣/ ١٨مورخ    ٤٢١شماره   اينكه شهرداري رشت در  بر  در دبيرخانه شورا مبني 

ريال ( نه ميليون و دويست هزار تومان ) جهت   ٩٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
مجمع خيرين ج به  مالي    ١٤٠٠/ ٣/ ٤مورخ    ٤٠٣واداالئمه حسب درخواست شماره  كمك 

از   پيوست) درخواست مساعدت  فاكتور  به  توجه  (با  تهيه فنس  كه جهت  مذكور  مجمع 
اعتباري   رديف  از  و  اند  نموده  را  به سازمان "تحت عنوان    ١٥٠٢٠٤شهرداري  هاي  كمك 

 اقدام نمايد.  " (NGO)نهادمردم 

در كميســــيون 
فرهنگـــــــي و 
ــورا  ــاعي ش اجتم

طــرح و پــس از م
بحــث و تبــادل 
نظر بـا پيشـنهاد 
ــهرداري  شــــــ

  موافقت گرديد.

١٥٠  
١٥  
٤  

١٤٠٠  

ريال ( نه ميليون و دويست هزار    ٩٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ   متن مصـوبه شـورا: 
جواداالئمه  تومان) خيرين  مجمع  به  مالي  كمك  اعتباري  جهت  رديف  از  عنوان    ١٥٠٢٠٤،  سازمان "تحت  به  هاي كمك 

 به اتفاق آرا موافقت گرديد. " (NGO)نهادمردم 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

شماره    به  شورا  محترم  اعضاي  از  تن  چند  مورخ  ١٤٠٠/ ٧٦٠طرح  بر    ١٤٠٠/ ٥/ ١٠/ش  مبني 
طرح   تصويب  و  سبز "بررسي  رشت     "ساختمان  شهرداري  مركزي  ساختمان  موردي  نمونه 

نرگس   ها  خانم  پيشنهادي  (پيوستي)  واحده  ماده  و  پيشنهادي  متن  شرح  بر  مشتمل 
  اسان شهرداري رشت) به شرح؛  محمودي، مريم نعمتي و نرجس بهارمست (كارشن

معماري   و  شهرسازي  معاونت  با  هماهنگي  ضمن  گردد  ملزم  رشت  شهرداري  واحده:  ماده 
شهرداري به منظور تأييد استفاده از كريدورها، ورودي ساختمان، نرده ها و .. در ساختمان  

ديو ايجاد  منظور  به  پيشنهاد  اين  در  برداري  بهره  قابليت  كه  رشت  و  مركزي شهرداري  ار 
ساختمان سبز را دارد و همچنين هماهنگي با معاونت خدمات شهر و سازمان سيما و منظر  

طرح   ايجاد  در  مناسب  هاي  گونه  كارگيري  به  منظور  به  شهري  سبز  فضاي  ساختمان  "و 
 در ساختمان مركزي شهرداري رشت اقدامات الزم را به عمل آورد.  "سبز

ــيون  در كميس
ــي و  فرهنگـــ
شورا  اجتماعي 
پـس  و  مطرح 
ــث و  از بحــــ
تبـــادل نظـــر 
ــرح  طــــــــ
پيشـــــنهادي 
موافقـت  مورد 

  قرار گرفت.
  

١٥٢  
٩  
٥  

١٤٠٠  
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مشتمل بر شرح متن پيشنهادي و ماده    "سبز  ساختمان"با مفاد طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا طرح   متن مصـوبه شـورا:
  واحده (پيوستي) پيشنهادي خانم ها؛ نرگس محمودي، مريم نعمتي و نرجس بهارمست (كارشناسان شهرداري رشت) به شرح؛ 

شهرسازي  معاونت  با  هماهنگي  گردد ضمن  ملزم  رشت  شهرداري  واحده:  از    ماده  استفاده  تأييد  منظور  به  شهرداري  معماري  و 
كريدورها، ورودي ساختمان، نرده ها و .. در ساختمان مركزي شهرداري رشت كه قابليت بهره برداري در اين پيشنهاد به منظور  

سبز شهري به  ايجاد ديوار و ساختمان سبز را دارد و همچنين هماهنگي با معاونت خدمات شهر و سازمان سيما و منظر و فضاي  
ايجاد طرح   در  كارگيري گونه هاي مناسب  به  به    "ساختمان سبز"منظور  اقدامات الزم را  در ساختمان مركزي شهرداري رشت 

 عمل آورد.به اتفاق آرا موافقت گرديد. 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  

  ١ـ١٠

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ٩مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٠٥٣نامه 
شماره   به  پيرامون    ١٤٠٠/ ٤/ ١١مورخ    ٧٦٤شده  شورا  دبيرخانه  بند  در  به  مصوبات    ١اعتراض 

    به شرح؛ ١٤٠٠/ ٤/ ١٧دويست و ششمين جلسه (فوق العاده) شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
) قانون رسيدگي به تخلفات  ١٥) ماده ( ١آيين نامه اجرايي تبصره (   ٧ماده    ٢تبصره    به موجب 

)  ٢ره ( در پارك هاي مجاز حاشيه اي، موضوع تبص عوارض حق توقف  از    حاصلرانندگي درآمد  
واريزي موضوع    مبالغ )  ١٠٠%(   . صددرصددو) اين آيين نامه به حساب خزانه واريز مي ش٣ماده (

به   ماده  ماه    حساب اين  هر  پايان  تا  به حساب   توسط خزانه  مي    خزانه  واريز  شهرداري مربوط 
  ) در همان شهر هزينه نمايد، پاركينگ) قانون جهت احداث توقفگاه (١٥شود تا در اجراي ماده ( 

بند   دا   بخش  اصالحي  ١٠بنابراين  و مسافر شهري  بار  نقل  ر  ب ر  ئترافيك تعرفه سازمان حمل و 
پار به  مربوط  ارائه خدمات  از  برابر  ك  درآمد حاصل  اي  شركت  پيشنهادي    درصد هاي حاشيه 

  اختصاص به دو روش دستي و مكانيزه از اين جهت كه ظهور در    عمومي ايده  مزدر    برنده   هاي
  مغاير   دارد،   حاشيه اي  پارك  فضاهاي  از   برداري  بهره  و   مديريت  امور  متصدي  به   درآمد   بقيما

 است.   قانون
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حساب جايي ديگر واريز شود و : اينكه مبالغ به ند اظهار داشت ايراد فرمانداري  اسماعيل حاجي پور در خصوص  آقاي     :خالصه مفيد مذاكرات  
 ١٩هاي ثبت تخلــف را بــراي شــهر دريافــت كنــيم. از اين نتوانستيم مبالغ جرائم دوربين  از  شهرداري بيايد خطا است. ما پيش   حساب بعداً به 

، اما آيا جاي ديگــر از قــانون تبعيــت گويد : قانون اين را مي دند افزو   ايشان   .ايم ميليون تومان دريافت كرده   ٤٥١ميليارد سهم خود تنها حدود  
كــرديم! ميليون تومان دريافت نمي   ٤٥١ميليارد تومان حق شهر خودمان تنها حدود    ١٩كردند ما از حداقل  كنند؟ اگر از قانون تبعيت مي مي 

نامه : اين موضوع آيين ند كيد كرد رئيس شورا نيز با تائيد اين موضوع تأ فرهام زاهد نايب آقاي    .اگر قرار است چنين چيزي شود، صحبتي ندارم 
 .شــود صورت مجــاز اســت و شــامل قــانون تخلفــات راننــدگي نمي اجرائي براي شكل اجراي قانون است. اين موضوع مربوط به پارك كردن به 

ود. اگر قرار باشد ما كنيم بايد براي اين شهر هزينه ش شود و ما براي دريافت آن تالش مي : سهمي كه براي ما در نظر گرفته مي ند افزود ايشان  
  .خورد ها در شهرهاي ديگر هزينه كنند به درد ما نمي حساب خزانه بريزيم و آن هزينه را از مردم شهرمان دريافت كنيم و به 

    مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
(بخش    تعرفه سازمان حمل و نقل بار و مسافر"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٤/ ١٧مورخ   ٢٠٦مصوبه جلسه    ١ـ بند  

وجه  "ترافيك) واريز  درخواست  با   ، استان  معين  خزانه  حساب  به  واريز  از  پس  اي  حاشيه  پارك  محل  از  شهرداري  سهم  قدر  ؛ 
بار و مس  نقل  باتوجه به  شهرداري رشت بعنوان درآمد سازمان حمل و  به حساب درآمدي اين سازمان واريز مي گردد. سپس  افر 

بايد درحساب خزانه شهرداري متمركز   از هزينه كرد  زير مجموعه شهرداري قبل  اينكه درآمد كليه مناطق، سازمان و موسسات 
ماده   به  و مستند  منتقل  به حساب خزانه  از حساب سازمان  اين مبلغ  به تخلف  ١٥گردد  ، كل درآمد  قانون رسيدگي  رانندگي  ات 

حاصل از پارك حاشيه اي در حساب جداگانه اي تحت عنوان تمركز وجوه اختصاصي عدم تأمين پاركينگ خزانه داري شهرداري  
 واريز و تجميع تا جهت احداث توقفگاه ( پاركينگ) توسط شهرداري رشت هزينه گردد.   ٠١٠٩٣١٢٨٤٤٠٠٩رشت به شماره  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   شوراي اسالمي آراء اعضاي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ١٠

  

ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ٩مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٠٥٣نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات    ٣- ٢در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ٤/ ١١مورخ    ٧٦٤شماره  شده به  

    به شرح؛ ١٤٠٠/ ٤/ ١٧دويست و ششمين جلسه (فوق العاده) شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
بر اساس اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي ج.ا.ا تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين  

مبني بر « عليرغم وقوف به    ) ٣-٢د. بنابراين قسمت اخير مصوبه، (اسالم و قوانين كشور باش
تقسيط   با  وارده...  در    ٦٠ايراد  ظهور  است»  نموده  موافقت  قانون  ماهه  به  عملي  الزام  عدم 

 . اساسي دارد
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  با ذكر صلوات پايان يافت.    ١٣:٤٠جلسه رأس ساعت 

  گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر  متن مصـوبه شـورا:
ماهـه جريمـه و عـوارض  ٦٠تقسـيط "شوراي اسالمي شـهر رشـت در خصـوص    ١٤٠٠/ ٤/ ١٧مورخ   ٢٠٦مصوبه جلسه  ٣ـ٢ـ بند  

 ؛ ضمن پذيرش ايراد وارده مصوبه مذكور كان لم يكن مي گردد. "ساختماني آقاي رمضانعلي صبردوست
  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       شوراي اسالمي شهر رشت   ١٤٠٠/ ٥/ ٦بررسي غيبت آقاي؛ حامد عبدالهي در جلسه مورخ     ١١

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و  نامه داخلي شوراي  آيين  ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره    متن مصـوبه شـورا: 
 موجه تشخيص داده شد.   شوراي اسالمي شهر رشت  ١٤٠٠/ ٥/ ٦آقاي حامد عبدالهي در جلسه مورخ   غيبت  :نظر و اخذ رأي  تبادل
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

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

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  *   ١٤/٥٠/١٤٠٠مورخ :     (دوره ششم) ١*  جلسه شماره : 
) ماده  اجراي  آيين١در  ماده  )  اسالمي شهر،  داخلي شوراي  آيين  ٩نامه  اجرايي  اصالحي  مواد  نامه  اسالمي شهر،  و    ٣انتخابات شوراهاي 

به موجب دعوت١٧ انتخاب شهرداران و  و  انتخابات شوراهاي اسالمي كشور  و    ٥١٦٨/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه شماره  قانون تشكيالت، وظايف 

رشت  ١٢/٥/١٤٠٠مورّخ    شهرستان  محترم  اسالمياّولين  فرمانداري  شوراي  آقاي    جلسه  رياست  به  رشت  واثق شهر  محمدحسين 

در محل سالن غدير استانداري گيالن تشكيل و براي انتخاب اعضاي هيأت   ١٤/٥/١٤٠٠روز پنج شنبه مورخ    ١٠:١٥در ساعت    كارگرنيا

ا به مجيد عزيزي رو آقاي    رئيس  را به عنوان  محمد حسين واثق كارگرنيارئيسه شورا، اخذ رأي به عمل آمد و مدعوين از بين خود آقاي  

را به   عليرضا تاج شهرستانيو آقاي  سخنگو  را به عنوان    نادر حسينيو آقاي  دار  خزانه را به عنوان  هادي رمضاني  و آقاي  نائب رئيسعنوان

ر  سيداميشوراي اسالمي شهر رشت با رأي مخفي و اكثريت نسبي و آقايان؛  منشي دومرا به عنوان    رضا عاشريو آقاي    منشي اول  عنوان

علوي  عزيزيو    حسين  در   مجيد  عضويت  جهت  شهر  اين  اسالمي  شوراي  نمايندگان  عنوان  به  مطلق  اكثريت  و  مخفي  رأي  شوراي  با 

  انتخاب نمودند.اسالمي شهرستان رشت 

      حاضرين در جلسه:

               عليرضا تاج شهرستاني                 نادر حسيني                          سيد شمس شفيعي                   هادي رمضاني                     

  يد عزيزي   سيد حسين رضويان                   رضا عاشـري                          مسعود عباس نژاد                     مج           

     مهدي نوري هريس                          محمد حسين واثق كارگرنيا                         سيد امير حسين علوي               

  غائبين: 

  

  *   ١٦/٠٥/١٤٠٠(دوره ششم)   مورخ :    ٢*  جلسه شماره : 
اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، دومين جلسه١٤/٥/١٤٠٠/ش مورخ  ٧٩٥/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره     در محل ساختمان شوراي   ٩(عادي) شوراي 

به رياست جناب آقاي  اسالمي   از كالم هستيمحمد حسين واثق كارگرنيا   شهر رشت  با قرائت آياتي چند  بخش قرآن مجيد برگزار    رئيس محترم شورا 
   گرديد.

  دستورات جلسه : 

  ر اعضاي محترم شورانطق پيش از دستو -

  انتخاب شهردار يا سرپرست شهرداري رشتـ 

  ـ انتخاب اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت در كميسيون هاي داخلي شورا

  :منشي شوراطق پيش از دستور ن
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد سياوش باقري، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  ، منشي شــوراعليرضا تاج شهرستانيدر ابتداي جلسه،    
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    نطق پيش از دستور رئيس شورا:
با اشاره به فرارسيدن روز خبرنگار و سالروز شهادت شهيد محمود صارمي، اظهار داشت:    ،رئيس شوراي اسالمي شهر رشتمحمد حسين واثق كارگرنيا،          

ارتباط  توانند در مسير توسعه و تعالي شهر با قلم رساي خود در انتقال  و مسئولين هستند كه مي   دهنده ميان مردم  اطمينان دارم كه اصحاب رسانه بهترين 
در ادامه با اشاره به روز مدافعين حرم، اذعان داشت: مدافعين حرم كه با نثار    رئيس شورا،  .حقايق در ارتباط با حقوق مردم نقش بسيار مؤثري را داشته باشند

فكار پليد مستكبرين كه خود را در زير سايه شومي به نام داعش پنهان كردند. شهداي مدافع حرم، مدافعين امنيت و مدافعين  جان خود و ايستادگي در مقابل ا
رسد و ايران اجازه كمترين  سالمت ثابت كردند كه با گذشت بيش از چهار دهه از عمر پربركت انقالب هنوز هم عطر ايثار و شهادت در اين كشور به مشام مي

است كه چهره    شدهالحرام است. از امام هشتم (ع) روايت مردادماه آغازين روز محرم   ١٩در ادامه گفت:    كارگرنيا  .و تجاوز و ناامني را به دشمنان نخواهد دادتعرض  
بر بود.  روز دهم محزون  تا  (ع)  جعفر  بن  امام موسي  ايشان  دپدر عزيز  ماه  اين  از حرمت  پاسداري  سازمان اي  كليه  باقيمانده  بر فرصت  سازمان ه  ها   خصوص 

بر شهر اهتمام بيشتري در فضاسازي  هاي مذهبي، مساجد و تكايا در سطح محالت و معاگانه شهرداري، با كمك هيئت گانه، نواحي پانزده فرهنگي، مناطق پنج 
تصريح كرد: متأسفانه هر روز  رياست شورا  .خصوص در اين ايام كرونايي كه لزوم اين موضوع مورد توجه استه شهر براي افزايش شور و حال محرم اقدام كنند. ب

الش كادر درمان انتظار و خواست همه مردم تسريع در تهيه و تزريق  ها هستيم، ضمن تشكر از تشاهد ابتالي بيشتر مردم به ويروس كرونا و داغدار شدن خانواده 
شاءاهللا با دعاي خير همه مؤمنين باشد. ان واكسن و همچنين جلوگيري جدي از ترددهاي غيرضروري مسافرين، خصوصاً در روزهاي آخر هفته و ايام خاص مي

شور عزيزمان خارج و سالمتي و سعادت و سربلندي ساكنان هميشگي جسم و روح مردمان  هرچه زودتر سايه شوم ويروس منحوس كرونا از تمام دنيا باألخص ك
وجود در راستاي افزايش سطح  امكانات م  تا با  وجود دارد  آمادگي  شورا و شهرداري رشتدر  نمايم  از اعضاي شوراي شهر اعالم مي   به نمايندگيما باشد و بنده  

: به نمايندگي از همه اعضاي شورا از حضور حداكثري مردم در انتخابات شورا و  ندافزود ايشان ن اين حوزه همكاري كنند.ايمني و مقابله با ويروس كرونا، با متوليا
رئيس شوراي اسالمي    .ايجاد كردند و اميدوارم بتوانيم در خدمت به مردم موفق باشيمرا براي ما  نمايم كه فرصتي ديگر براي خدمت  رياست جمهوري تشكر مي 

  با اشاره به اينكه اعضاي شوراي ششم رشت از يك ماه پيش با حساسيت ويژه پيرامون انتخاب شهردار رشت ورود كرده اند تصريح كرد: بر اساس شهر رشت  
شوراي ششم  ت در قانون، شوراها بايد پس از شروع فعاليت نسبت به انتخاب شهردار رشت اقدام كنند و در اين راستا از حدود يك ماه پيش ، منتخبين مردم رش 

نفر بومي و غير بومي انتخاب شدند كه   ٨نفر كانديدا در دستور كار قرار دادند و در نهايت از اين جمع سي نفره نيز تعداد    ٣٠موضوع انتخاب شهردار را از بين  
بيان اينكه پيشنهاد مي كنم در ابتدا تصميم بگيريم  محمد حسين واثق كارگرنيا با  .برنامه ها و رزومه هاي فعاليتي خود را ارائه و مورد بررسي مجدد قرار گرفتند

در صورتي كه به هر دليل اين موضوع مورد   دند:كه آيا قصد داريم در جلسه امروز از جمع هشت نفره افراد كانديدا، نسبت به انتخاب شهردار رشت اقدام شود افزو 
  . قدام كنيمموافقت اعضاي شورا نيست، بايد نسبت به تعيين سرپرست شهرداري رشت ا

  دستورات جلسه  

              عليرضا تاج شهرستاني                 نادر حسيني                          سيد شمس شفيعي                   هادي رمضاني             حاضرين در جلسه:

  مسعود عباس نژاد                  مجيد عزيزي                             سيد حسين رضويان                   رضا عاشـري                                   

     سيد امير حسين علوي               محمد حسين واثق كارگرنيا                   مهدي نوري هريس                                  

  غائبين: 

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        انتخاب اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا   ١
اداره  دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي  ٢هاي شورا  به استناد ماده در خصوص انتخاب اعضاي كميسيون  متن مصـوبه شـورا:

پس از    )  در جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بنا به پيشنهاد رييس محترم شورا و١٣٨٥هاي شوراهاي اسالمي و .. (مصوب سال  كميسيون
  با اكثريت مطلق آرا، اعضاي كميسيون ها به شرح زير انتخاب گرديدند؛   اخذ رأ ي مخفي

عليرضا تاج شهرستاني، سيد شمس شفيعي، سيد حسين رضويان، مسعود عباس    ؛آقايان   شورا:كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري  
  نژاد و مجيد عزيزي. 

عليرضا تاج شهرستاني، سيد شمس شفيعي، سيد حسين رضويان، رضا عاشري و سيد امير حسين    ؛آقايان  كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا:
  علوي.

  سيد شمس شفيعي، رضا عاشري، مجيد عزيزي ، سيد امير حسين علوي و مهدي نوريس هريس.   ؛آقايان  را:كميسيون توسعه و عمران شهري شو 
  ؛ عليرضا تاج شهرستاني، نادر حسيني، هادي رمضاني، سيد حسين رضويان، محمد حسين واثق كارگرنيا. آقايان كميسيون فرهنگي و  اجتماعي شورا:
  نادر حسيني،هادي رمضاني، مسعود عباس نژاد، محمد حسين واثق كارگرنيا و مهدي نوري هريس.     ؛آقايان  : كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا



  

~ ٧٠ ~ 
 

  دستور جلسه   رديف 
  نظر كميسيون  

  ذيـربـط 
  شماره 
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

  -  -  -  رأي گيري در خصوص انتخاب شهردار رشت   ٢

هستيم كه توفيق خدمت به مردم  با بيان اينكه خداوند را شاكر  ، شهر رشت  اسالمي  مضاني عضو شوراي سپس هادي ر  خالصه مفيد مذاكرات :
نظر بگيريم. با در  اميدوارم سعي و تالش ما بر اين باشد كه خداوند، ائمه، شهدا و امام شهدا را    بيان داشت؛   را در اين جايگاه به ما اعطا نمود

نتخاب شود و اگر به اجماع نرسيم بايد بايست در اين جلسه شهردار ا عنوان اعضاي شورا قرار گرفته است مي توجه به وظايفي كه بر عهده ما به 
به بنده  نماييم.  انتخاب  را  اين جلسه صحبت مي سرپرست  انتخاب شهردار در  موافق  اوقات عنوان  اكثريت  در  دوران سرپرستي  معتقدم  و  كنم 

گذاري  ي از پيشبرد كارها و سرمايه رمضاني ادامه داد: دوران مسكوت ماندن امورات، ايجاد موانع در امور و جلوگير  .دوران خوبي براي شهر نبود 
هاي انجام شده جمعاً  ماه است كه در مسند امور قرار گرفته و در مجموع بررسي  ٩شود. شهردار فعلي  و... در همين اوقات سرپرستي ديده مي 

ادامه يابد  شوراي اسالمي شهر  خزانه دار    .عملكرد مثبتي داشته است و اميدوارم بتوانيم به همين شكل ادامه دهيم و كارها به همين صورت 
. الزم  رشت تأكيد كرد: اگر قرار باشد كه كسي را بعداً انتخاب كنيم فرصت اين را نيز داشته باشيم و قانون نيز اين اختيار را به ما داده است 

ت چنداني نخواهد داشت و اگر است كه وضع موجود حفظ شود و آرامش نسبي ايجاد شده تداوم يابد. هر فردي كه بر مسند شهرداري باشد تفاو 
رمضاني   .خوبي پيش خواهد رفت و نياز نيست شهردار به همه امور آشنا باشدبتوانيم موارد را به شهردار ابالغ كنيم و شهردار مدير باشد كار به 

از تمام ظرفيت  باشد كه  را داشته  اين  اين است كه شخص توان و تخصص  نمايد. هاي درون مجموعه شهتصريح كرد:مديريت  استفاده  رداري 
كند. ما بايد برنامه ارائه دهيم و شهردار مجري آن باشد و اين شهردار  مديره را مديرعامل مشخص مي شهردار مديرعامل ما است و سياست هيئت 

شاءاهللا با فراغ كنيم و ان   هاي ما را با توجه به سوابقي كه داشته است عملي كند و پيشنهاد ما اين است كه بتوانيم وي را حفظ تواند برنامه مي 
هاي شهرمان عملي نشد، فردي مناسب را در آن زمان با همكاري عزيزان و خواسته   د شبا بال بنشينيم اگر به مسيري رسيديم كه نيازمند تغيير  

نماييم انتخاب  آمدن  عزيزي، نائب رئيس شوراي اسالمي شهر رشت،   .و همكارانمان  پاي صندوقها  از مردمي كه  اعتماد كردند تا با سپاس  و  د 
-اعضاي شورا بتوانند افتخار خدمت به همشهريان و شهرشان را داشته باشند، گفت: پيشاپيش روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه تبريك مي 

اميدوارم مسئولين قدر اين نعمت كه فرصت شفاف  به مردم ميدهد، بدانند   سازي و اطالع   گويم و  اسالمي شهر    شوراي   رئيس نايب   .رساني را 
با اشاره به اينكه طي اين مدت اقداماتي براي انتخاب شهردار انجام شده است، بيان داشت: اگر اكنون بخواهيم در بحث انتخاب شهردار   ، رشت

پا بر زحمات يكساله خود گذاشته  با انتخاب ايم. آيا احساس نميآقاي احمدي كه منكر زحمات ايشان نيستيم را انتخاب كنيم،  شهردار   كنيد 
به  كه  را  آنها صحبت كرده افرادي  با  دريافت كرده عنوان گزينه  برنامه  آنان  از  و  بازي گرفته ايم  به  را  اين فرصت  ايم  از  نيست  اگر چنين  ايم ؟ 

نيم در آينده تواپيش ببريم. برادر ما آقاي رمضاني گفتند، مي   استفاده كنيم و در يك فضاي بسيار عادالنه و بدون نگرش خاص اين كار را به 
خواهند شهرداري را انتخاب كنيم كه چهار سال حضور داشته باشد و ثبات مديريتي داشته باشيم. اين  تغيير و تحول ايجاد كنيم! مردم از ما مي 

ري داشته هاي بهتاي كه داريم، امكان آن است كه گزينه ماهه   عزيزي افزود: در فرصت يك   .نقدي است كه به شوراهاي قبلي وارد شده است
اين    باشيم، البته بنده زحمات ايشان را منكر نيستم، اما در حال حاضر دچار مديريت روزمرگي شده ايم و اميدواريم با انتخاب شهردار جديد از 

المي تبريك روز خبرنگار، گفت: از همكارانم در دوره پنجم شوراي اسبا    ، عضو شوراي شهر رشت  ، سيد اميرحسين علويسپس   .فضا خارج شويم 
به شهر رشت قدرداني مي  اقدامات عزيزانمان در شوراي پنجم بيشتر آشنا خواهند شدنمايم و قطعاً همكارانم در شوراي ششم  با   ايشان   .مرور 

بايست به اطالع اعضاي شورا برسد و هرگونه تغيير در دستور جلسه بدون اطالع اعضاي شورا  ساعت قبل مي   ٢٤: دستور جلسه از  ند ادامه داد 
كنند بنده  هايي كه عزيزان مطرح مي نامه داخلي شورا است. همچنين در بحث انتخاب شهردار موضوع بسيار مهم است و با صحبت الف آيين خ 

اين نتيجه مي  مباحثه در اين خصوص داشته به  بيشتر بررسي كرده و  اعضاي شورا گزينه شهردار موجود را  از  علوي  آقاي    .اندرسم كه برخي 
ماه است كه كار   ٩اند و اكنون  افزود: نكات مثبت حضور آقاي احمدي اين است كه ايشان شهردار مستقر هستند و تجربياتي داشته و كار كرده 

را مي مي  موجود  روال  و  مي كنند  ما  آقايشناسند.  انتخاب  عدم  يا  انتخاب  ما  بحث  امروز  بگوييم.  را  حقايق  و  باشيم  روراست  مردم  با    بايست 
عضو شوراي     .عنوان شهردار رشت است و موضوع ديگري در اين جلسه وجود ندارد. پس براي اين موضوع نيازمند شفافيت هستيم احمدي به 

اسالمي شهر رشت تأكيد كرد: پيشنهاد مشخص بنده بر اين است كه اگر قرار است اعضاي شورا به انتخاب آقاي احمدي برسند، ايشان به شورا  
اند و برخي ديگر چنين نبوده است. اگر قرار است بحث به سمت انتخاب  رخي از اعضا فرصت بيشتري براي صحبت با ايشان داشته دعوت شوند. ب

  .صورت شفاف مطرح گردديا عدم انتخاب ايشان برود در همين جلسه از آقاي احمدي براي حضور دعوت شود تا نكاتي كه بايد گفته شود به 
به درخواست   سيد اميرحسين علوي خاطر  با توجه  از نشان كرد: در بحث انتخاب آقاي احمدي بايد بدانيم،  از ما شده است، بسياري  هايي كه 

از ما خواسته  به منافع شهر بوده است، در چنين فضايي اعضاي  داريم و قطعاً آن اند آقاي احمدي را نگه بزرگان اين استان و شهر  ها نگاهشان 
 ٢عنوان شهردار رشت  نتخب كار كنند، با مردم روراست باشيم و شفاف بگوييم كه تداوم مسير با آقاي احمدي به خواهند با شهردار م شورا مي 
با بيان   ، شهر رشت   اسالمي   شوراي   عضو   ، يد شمس شفيعي در ادامه س    . ساله انتخاب نخواهيم كرد   ٤ماه ديگر خواهد بود و ما شهردار    ٣سال و  

مردم عزيز قرار   شده است، گفت: از شهروندان فهيم شهر رشت نيز سپاسگزارم كه مورد اعتماد اين ت فراهماينكه خدا را شاكرم اين فرصت خدم
با    ايشان    .ايم و در چهارچوب قوانين است را اميدوارم بتوانيم اجرايي كنيم هايي كه به مردم قول داده گرفتيم تا در يك دوره چهارساله برنامه 
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             عليرضا تاج شهرستاني                 نادر حسيني                          سيد شمس شفيعي                   هادي رمضاني             حاضرين در جلسه:
  سيد حسين رضويان                   رضا عاشـري                         مسعود عباس نژاد                    مجيد عزيزي                                

      مهدي نوري هريس                   سيد امير حسين علوي               محمد حسين واثق كارگرنيا                                                   

  غائبين: 

  

اهللا رئيسي كه سكان جمهوري مكتبي و عدالت محور، حضرت آيت تبريك ويژه به مردم ايران بابت حضور رئيس : يك  ند تبريك روز خبرنگار گفت 
اداره كشور را بر عهده گرفت. انتظار مردم در سطح كشور چه در رياست جمهوري و چه در شوراهاي شهر و روستا ديدن تحولي است كه اين 

روز وقت داشتند تا كابينه خود را معرفي كنند، اما    ١٥اهللا رئيسي  شوراي شهر رشت، افزود: آيت   عضو    .رويكرد جديد فصل جديدي را رقم بزند 
گذارند حتي يك روز هم كار روي زمين بماند. بنده نيز اگر موافق انتخاب شهردار در اين جلسه كنند و نميفردا ايشان كابينه خود را معرفي مي 

ر  است كه كار شهر حتي يك  اين  براي  نماندهستم  نيز مورد   شفيعي    .وز هم روي زمين  ما  براي  باشد  ثبات مديريتي  بحث  اگر  اضافه كرد: 
موافقت است، شهرداري كه مورد قبول اين جمع واقع شود داراي ثبات مديريتي خواهد بود. شعار بنده ثبات مديريتي است و تمام مشكالت  

: اكنون مردم در شرايط بسيار ند ادامه داد   ايشان    .دانم و معتقدم كه اين انتخاب يك نوع ثبات مديريتي است شهر را نبود ثبات مديريتي مي 
درصد افت ارائه خدمت توسط مديران و خدمات شهري به   ٦٠الي    ٥٠سخت و بدي قرار دارند. در زماني كه سرپرست در شهر حضور دارد تا  

ا شود. ما سرعت را بايد براي خدمت مردم ديده مي   ،عضو شوراي شهر رشت   .ز مردم بگيريم رساني به مردم در نظر بگيريم، نبايد اين حق را 
نفر   ٨هاي دوستان را دريافت و بررسي كرديم و حاال امروز بين هاي مختلف كار كرديم و برنامه نشان كرد: ما از يك ماه قبل بر روي گزينه  خاطر 
كنيم تا به كار شهر شهردار را انتخاب مي  گيري خواهيم كرد؛ اما اين يك ركوردي خواهد بود كه اولين شورايي هستيم كه در همان روز اول رأي 

با تبريك فرارسيدن روز خبرنگار، گفت: از مردم شريف شهر رشت بابت   ،شهر رشت اسالمي  عضو شوراي    ، سيد حسين رضويان    .سرعت بدهيم 
عنوان تخاب آقاي احمدي به : سبب ان ندبا طرح چرايي انتخاب شهردار، گفت ايشان    . اعتمادشان به اعضاي شوراي ششم شهر رشت قدردان هستم 

به سمتي مي شهردار رشت چيست؟ مردم حق  باشند و بدانند كه چرا فضاي جلسه  آگاه  از حقوق شهروندي خود  احمدي دارند  آقاي  رود كه 
د: اما اين چرايي رضويان افزو.    هاي بيشتر و انتخاب شهردار وجود داشته باشد شهردار بماند يا سرپرستي انتخاب شود و زمان براي بررسي گزينه 

افتد؟ اگر فردا شهردار قرار شد تغيير كند و بار ديگر اين جمع دورهم شكل گرفت، مردم خواهند پرسيد چطور از روز اول چه زمان اتفاق مي 
كارگزار   يك  با  فقط  شهردار  انتخاب  براي  است.  اشتباه  كيفيت  بدون  سرعت  كنيد؟  عمل  سريع  خواستيد  فقط  و  نگرفتيد  تصميم  در  درست 

تأكيد كرد: بايد روي انتخاب   ، عضو شوراي شهر رشت    هد. خواهد انجام د دهد و شهردار مي شهرداري روبرو نيستيم كه بگوييم شورا برنامه مي
وجود ها و افراد مختلف براي اين شهر  ام داد. با ذكر اين موضوع كه آيتم انج   شهر   منافع   براي   فايده شهردار بيش از اين توجه داشت. بايد هزينه  

نزديك هستند، آقاي احمدي  دارد. عزيزاني آمده نيز  انتخاب آقاي شهردار  به  از   ٩اند، پس  ماه در شهرداري رشت حضور داشته   ٩اند كه  ماه 
يجاد  اند، درست يا غلط آن را كاري ندارم، باالخره يك ساختار ا اند و ساختاري را چيده ديگران جلوتر هستند. آقاي احمدي روندي را آغاز كرده 

به مردم برسد، بر اساس .تواند يك مسيري براي تداوم مديريت شكل بگيرد شده است و بر اساس آن مي اين جلسه خروجي  از  اگر قرار است 
  .همين چرايي باشد تا فردا ما متهم به اين نشويم كه تصميمي گرفته شد كه كارشناسي نبود

) ٩٦قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها (اصالحي مرداد    ٨٠ماده    ١در ادامه در راستاي اجراي بند    متن مصـوبه شـورا:
داراي   ١٣٤٤نسبت به رأي گيري انتخاب شهردار اقدام گرديد و پس از  أخذ رأي مخفي آقاي سيد محمد احمدي متولد سال  

و   و كارشناسي حسابداري  دولتي  مديريت  ارشد  استانداري  مدرك كارشناسي  مالي  امور  معاون  اجرايي؛  و  مديريتي  با سوابق 
شهرستان فرماندار  گيالن،  استانداري  اقتصادي  امور  هماهنگي  دفتر  معاون  معاون گيالن،  و  رشت  و  ديلمان  رودبار،  هاي 
نع، به عنوان رأي ممت   ٢أي موافق و  ر  ٩هماهنگي امور اقتصادي توسعه منابع استانداري گيالن و شهردار فعلي شهر رشت با  

  شهردار شهر رشت انتخاب شدند. 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون  

  شماره 
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

        تصميم گيري در خصوص برگزاري روز و ساعت جلسات عادي شوراي اسالمي شهر رشت   ٣
نظر اعضاي محترم شورا در مورد روز و ساعت جلسات رسمي صحن شوراي  همچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:

رأس ساعت   روز چهارشنبه  در  ماه  هر  و سوم  اول  هفته  عادي صحن شورا  مقرر شد؛ جلسات  رشت  در    ١٦:٣٠اسالمي شهر  و 
 صورت تعطيلي روز شنبه در همين ساعت تشكيل گردد. 
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  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٣جلسه رأس ساعت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  تاريخ جلسه  شماره جلسه   نظر كميسيون    دستور جلسه   رديف 

        العاده شورا برگزاري جلسه فوق    ٤
تبادل  متن مصـوبه شـورا: و  بحث  از  فوقهمچنين پس  مقرر شد؛ جلسه  آرا  اتفاق  به  رأي،  اخذ  و  به منظور  نظر  العاده شورا 

شورا    ناظرينهمچنين  و   ساير دستگاه هاي اجراييكميسيون هاي شهرداري و  در   ي اسالمي شهر رشتنمايندگان شوراانتخاب  
 برگزار گردد. ١٦:٣٠رأس ساعت ٢٠/٥/١٤٠٠، روز چهارشنبه مورخ  هاي تابعه شهرداري در سازمان

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  حسين رضويانسيد   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  *  ٢٠/٥٠/١٤٠٠مورخ :      ٣*  جلسه شماره : 
در محل ساختمان    ١٦:٣٠ساعت    (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس  ، سومين جلسه١٨/٥/١٤٠٠/ش مورخ  ٨٢٠/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره  

بخش قرآن مجيد برگزار    شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي    شوراي
   گرديد.

  دستورات جلسه : 
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  -

ايجاد كميسيون توسعه پايدار در   "مبني بر بررسي و تصويب طرح  ١٤٠٠/ ٥/ ٢٠/ش مورخ   ١٤٠٠/ ٨٤٧طرح اعضاي شورا به شماره  ـ بررسي  
  . "ساختار شوراي اسالمي شهر رشت

  ها. ساير دستگاه  كميسيون هاي شهرداري و  در نمايندگان شورا ـ انتخاب 

نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره   بررسي  به بندهاي    ١٤٠٠/ ٥/ ١٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٣٩١ـ  مصوبات   ٥و    ٢پيرامون اعتراض 
با موضوعات؛ طرح تشكيل اتاق پژوهش در شوراي اسالمي شهر  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٣دويست و هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  

  رشت.  ملي   اقدام طرح  هاي پروژه در  پروانه  رشت، اليحه صدور

مصوبات دويست و   ١پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ٥/ ١٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٣٩٢رشت به شماره  ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان  
  .  "شهرداري رشت    ١٤٠٠ضوابط بودجه سال  "با موضوع ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد علي باروتكوبيان، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
اظهار كرد: پخش زنده    دان،يسرور و ساالر شه  يسوگوار  اميا   دنيفرا رس  تيبا تسلرئيس شوراي شهر رشت،    اي واثق كارگرن  ني، محمد حسدر ابتداي جلسه    

از طر   ياسالم  يجلسات صحن شورا در راستا  يسازشفاف   يههااز را  يكي  يمجاز  يفضا   قيشهر رشت  تمام  يشورا   يهاوعده   يو  شهروندان    يششم است و 
ا  زين  يشورا مطلع شوند و شهردار  ياز مضمون دستورات و اقدامات و نطق اعضا  تواننديم ا  يروند استفاده كند.و  نياز    ي روها ي از ن  يك يشاره به درگذشت  با 

  م يدواريبه مردم خدمات ارائه دهد، ام  ستي بايو م ستيبردار ن ل ي تعط ،يكار شهردار  نكهيكرونا، افزود: به جهت ا روسيابتال به و لي رشت به دل يشهردار  يكارگر
در    يشتري اهتمام ب  النيگ  يالزم با دانشگاه علوم پزشك  يهاي  با انجام هماهنگ  ترش  يشهردار  ،يشهردار   ياز سو   ازيبا توجه به آماده بودن همه امكانات مورد ن

خاطر    تيهم امن  ينان شهردار نشود و كارك  جاديبه مردم ا  يدر ارائه خدمات كاركنان خدوم شهردار  يرشت داشته باشد تا خلل  يكاركنان شهردار   ونيناسيواكس
  نشدند.   نهيتاكنون واكس  يپاكبان و خدمات  ي روهاياز ن  ياريشدند و بس  نهيواكس  ياز كاركنان شهردار   ددرص  ٢٧در خدمت جامعه باشند. تاكنون حدود    يشتريب

مواجه    يكرونا با مشكالت فراوان  روسيو  وعيش   لياز صنوف به دل  ياريكرونا، گفت: بس  اميوارد شده به صنوف و مشاغل مختلف در ا  يبهايبا اشاره به آس  ايكارگرن
  ن ي مختلف بودند، در ا  يها يتدر مصائب و سخ  گريكديهمچون گذشته كه كمك    ميخواه ي م  زي. از مردم عزستندي خود ن  يجار   يها  نهيهز  نيمأو قادر به ت  شده 
  ي برخ  نكه يبا توجه به ا   ميانتظار دار   زيداشته باشند. از شهردار رشت ن  گريكديبه    ياژه ينكنند و در اجاره امالك توجه و  غيمحبت و سخاوت را در   زيسخت ن دوره

  ي روزها  نيبها در ااز اجاره   يبخش  يمنظور بخشودگ   الزم به   يهاي اربابت همك  نياز شهروندان قرار دارد از ا  يرشت تحت االجاره برخ  ياز اماكن متعلق به شهردار
  بخش را دارد.   نيكمك در ا  يمادگآ  زيمردم داشته باشند. شورا ن  يبا هدف كاهش بار مشكالت اقتصاد  ييكرونا

  ناطق اول:   نطق پيش از دستور
در رشت گفت: با توجه   ينسق يهانيزم تيوضع  فيتكل نييتع رامونيمردم پ يهاشهر رشت با اشاره به دغدغه  يشورا سهي رئ ئتيعضو ه  يرمضان يهاددر ادامه 

از همه عز  هانيزم  نيا  تيوضع   ديبا   ،ينسق  يها نيپنجم شهر رشت در خصوص زم  يبه اقدامات شورا است كه    نيا  ييشورا   زانيمشخص شود. خواسته بنده 
طرح   نيا يبتواند با اجرا زين ياست تا شهردار امدهيبه مرحله اجرا در ن يموضوع توسط شهردار نيا بيتصو رغميكه چرا عل دريقرار بگ يموضوع فوق مورد بررس

  ي فعل طي مشخص انجام شود و متأسفانه در شرا  يوسازها بر اساس نظم و نظامساخت   ديشهر رشت افزود: با  يشورا عضو كند. فيتعر خود  يدرست را برا يدرآمد
ادامه   يو  .ستي پاسخگو ن  كسچ يشهر رخ بدهد ه  نيدر ا  يا. اگر حادثه شودي شهر نم  بينص يزيو چ شودي كتاب انجام م  و وسازها بدون حساب از ساخت  يار يبس

مشكل    ني از شهرها برطرف شده است اما متأسفانه در رشت ا  يدر برخ ينسق  يهاني مشكل زم  م،ياز دستورات هست  يبرخ  يبام و دو هوا در اجرا  كيداد: شاهد 
  ف يشهر رشت با اشاره به در نظر گرفتن تخف  يشورا  سهيرئئت يه  عضو  اجرا شود.  دي شد، حكم قانون است و با   بي در شورا تصو  يزي چ  ياست. وقت  يهمچنان باق 

از    يكه متعاقب آن رقم خورده است تعداد   يكرونا و مشكالت   وعيمشخص، گفت: با توجه به ش  يزمانمدت   كي  يشهروندان ط  يوساز براپرداخت عوارض ساخت 
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در سطح شهر رشت،    ادهيعابر پ  يها با اشاره به ساخت پل   اني در پا  يرمضان   .عوارض را دارند  ياز بخشودگ  يمنظور برخوردارمهلت به  نيا  دي تمد  يافراد تقاضا
و در مقابل قرار    كنديها استفاده مپل  نيو دو مغازه در دو طرف ا  ادهيعابر پ  يهاپل   يغات يتبل  تيبر اساس قرار داد، از ظرفها  پل   نيكرد: شركت سازنده ا  حيتصر 

  ميو انتظار دار   ميباالبر مواجه هست  يدائماً با خراب  اياز موارد انجام نشده و    يتعهد در برخ  نيباالبر اقدام كند اما ا  داثنسبت به اح  ادهيعابر پ  يهابود در كنار پل 
  برطرف شود.   ترع ي هر چه سر   زيمشكل ن  نيا

  ناطق دوم:    نطق پيش از دستور
در سطح رشت با   يعزادار  يها ئت ياز ه  ياريماه محرم اظهار كرد: بس  يعزادار  اميا  دني شهر رشت با اشاره به فرارس  يشورا  سه يرئئت يعضو ه   ينينادر حس  سپس

  الزم انجام شود.  يها ي همكار  يهائت يه   نيبا ا  ستي بايهستند و م  دانيسرور و ساالر شه  يسوگوار  يها برنامه   يرامشغول اج  يبهداشت  يهاپروتكل   تي رعا
ها  از پروژه  يبرخ يمنظور اجرا در سطح شهر رشت توسط اداره آب و فاضالب رشت به  هاي كار از كنده  يشهر رشت با اشاره به انجام برخ   يشورا سهيرئئت يه عضو

در ادامه با    ين يحس   .دهستن  تيوضع  نيا   يسامانده  ريگيهاست به حال خودش رها شده است و مردم پآسفالت مدت   يهاي كاركنده   نياز ا  ياذعان داشت: برخ
برق و...   يهام يها باشد. موضوع سرقت سدستگاه   ريو سا   سيپل  ،يمربوط به شهردار   تواندي موارد م  نياز ا   يدر محالت، گفت: بخش  ياجتماع   يها ب ياشاره به آس

دست    ني افزود ا  ،ي نسق  يها نيزم  يوسازهابا اشاره به ساخت  نيهمچن  يو   .ميداشته باش  يمناسب   يز يربرنامه   ستيبايمحالت م  نيدر محالت وجود دارند. در ا
ضابطه   يسامانده  دي با  هانيزم شو  شورا  گذشته  دوره  در  شود،  ضابطه به  يانامه وه يمند  كردن ساخت منظور  تصو  ينسق  يوسازها مند  به  رشت  و    ديرس  بي در 
  مشكالت برطرف شده است.   ن يا  زياطراف ن  ياز شهرها   ياريدر بس  راي ز  د؛ي ايدر ب  اعنوان مركز استان به اجرموضوع در شهر رشت به   نيا  ستي بايم

  اعالم وصول طرح ها و لوايح: 
در دبيرخانه شورا، در    ١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ    ٨٠٠ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ    ١٤٠٠- ٣٣٨-رشت به شماره ش ر ف ـ اليحه شهرداري ١

  اعالم وصول گرديد.  "افتتاح خانه بازي مهارتي حركتي فرشتگان بي بال"خصوص 

در دبيرخانه شورا، در    ١٤٠٠/ ٥/ ١٨مورخ   ٨٢٥ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٥/ ١٨مورخ ١٤٠٠-٢٦٢٣-رف شت به شماره شرـ اليحه شهرداري٢
  اعالم وصول گرديد.  "كمك مالي به آقاي سيروس ماليي"خصوص 

  دستورات جلسه : 

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

مبني بر بررسي   ٢٠/٥/١٤٠٠/ش مورخ  ٨٤٧/١٤٠٠يازده تن از اعضاي محترم شورا به شماره    طرح دوفوريتي
مشتمل بر مقدمه و    "ايجاد كميسيون توسعه پايدار در  ساختار شوراي اسالمي شهر رشت"و تصويب طرح

  ايده، اصول و شرح وظايف و ماده واحده (پيوستي) به شرح؛
اي حكمروايي خوب شهري و به جهت حركت به سمت تحقق  با توجه به اهميت ضرورته ماده واحده:  

با تكيه بر ظرفيت هاي غني دين مبين اسالم و فرهنگ بومي محلي و به   ايده آل اسالمي  ايده شهر 
جهت طراحي و اجرا و نظارت بر برنامه هاي كالن توسعه پايدار شهري با تأكيد بر رونق سرمايه گذاري  

شهر خالق هوشمند و دانش بنيان و به جهت توسعه اقتصادي و  و گردشگري و ايجاد زيرساخت هاي  
ماده   ذيل  تبصره  استناد  با  زيست  محيط  حفظ  بر  تأكيد  با  شهر  پايدار  شرح    ٣توسعه  دستورالعمل 

وظايف، تركيب تعداد و چگونگي اداره كميسيون هاي شوراي اسالمي و... كميسيون تخصصي توسعه  
  راي اسالمي رشت تشكيل مي گردد.پايدار به عنوان جزئي از ساختار شو

      

اشاره كرد و گفت:   دار ي توسعه پا يتخصص ون يسيكم ليتحت عنوان تشك يشهر رشت به اعالم وصول طرح ي اسالم يشورا  س يرئ  :خالصه مفيد مذاكرات 
  يم. گذار يم أيباره آن را به ر   نيدر ا  يريگ ميتصم يشورا به صحن جلسه شورا ارسال شده است و برا  ياعضا  يامضا ازده ي طرح فوق با 

در خصوص طرح    متن مصـوبه شـورا: اعضاي محترم شورا  پيشنهادي  طرح  مفاد  با  فوريت،  دو  تصويب  كميسيون    ايجاد "ضمن 
رشت شهر  اسالمي  شوراي  در ساختار  پايدار  به    "توسعه  (پيوستي)  واحده  ماده  و  وظايف  و شرح  اصول  ايده،  مقدمه،  بر  مشتمل 

آل  ماده واحده:    شرح؛ ايده  ايده شهر  به سمت تحقق  به جهت حركت  و  اهميت ضرورتهاي حكمروايي خوب شهري  به  توجه  با 
ن مبين اسالم و فرهنگ بومي محلي و به جهت طراحي و اجرا و نظارت بر برنامه هاي كالن  اسالمي با تكيه بر ظرفيت هاي غني دي

توسعه پايدار شهري با تأكيد بر رونق سرمايه گذاري و گردشگري و ايجاد زيرساخت هاي شهر خالق هوشمند و دانش بنيان و به 
دستورالعمل شرح وظايف،    ٣ا استناد تبصره ذيل ماده  جهت توسعه اقتصادي و توسعه پايدار شهر با تأكيد بر حفظ محيط زيست ب

ساختار   از  جزئي  عنوان  به  پايدار  توسعه  تخصصي  كميسيون  و...  اسالمي  شوراي  هاي  كميسيون  اداره  چگونگي  و  تعداد  تركيب 
 شوراي اسالمي رشت تشكيل مي گردد.به اتفاق آرا موافقت گرديد. 
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  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١  جمـــع  
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        صميم شورات

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

در ساير دستگاه  كميسيون هاي شهرداري و    ي اسالمي شهر رشتنمايندگان شوراانتخاب    ٢
         هاي تابعه شهرداريناظرين شورا در سازمان همچنين  و هاي اجرايي 

كرد: با   ان يرشت ب  ي ماده صد شهردار  ون يسيدر كم ت يبر عضو  يشهر رشت مبن  يشورا  ياز اعضا يبرخ  ليبا اشاره به تما   ا يكارگرن خالصه مفيد مذاكرات : 
  ، يلخوراز بروز هر گونه د  يريداشته باشند، بنده قصد دارم به منظور جلوگ  ت ي عضو  ونيسيكم  ني دارند تا در ا  لياز همكاران شورا تما  ي اريبس  نكهيتوجه به ا

توانند اعالم نظر كنند و در    ي دارند، م  ونيسيكم  ني در ا  ت ي به عضو  ليشورا كه تما   يام بگذارم و هر كدام از اعضا  يي حق انتخاب را بر عهده همكاران شورا
  يماده صد شهردار   ون يسيدر كم  ت يعضو  رامونيشورا پ  ي بر اعالم نظر اعضا  يشورا مبن  سيرئ   ي پس از صحبت ها  گذاشته شود.  أيموضوع به ر  ني ا  ز ين   ت ينها 

اعالم    ينينادر حس  ،يرضا عاشر  ،يزي عز  د يمج  ،يتاج شهرستان   رضا يعل  ،يرمضان   يهاد  ،يعلو  ن يحس  ر يام  د يس  س، يهر  ي نور  يرشت، مسعود عباس نژاد، مهد
نها   ليتما در  كه  گ  ياعضا  أي ر  باو    ت يكردند  كناره  با  و  د   يعلو  نيحس  ريام  د يس  ي ريشورا  نفع  كم  تي عضو  يداي كاند   ياعضا  گر يبه  ماده صد    ون يسيدر 

  ي ماده صد شهردار  ونيسيكم  يبه عنوان اعضا  سيهر   ينور  ي، مهد  يرمضان   يهاد  ،يتاج شهرستان   رضايمسعود عباس نژاد، عل  ،يرشت رضا عاشر  يشهردار
  ششم انتخاب شدند.  يشورا تي رشت در سال نخست فعال

و    نظر به انتخاب نمايندگان شورا در ساير دستگاه هاي اجراييپس از بحث و تبادل  اعضاي محترم شــورا  متن مصـوبه شـورا:
با اكثريت مطلق آرا تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ    پس از اخذ رأي مخفي  هاي تابعه شهرداري پرداختند وناظرين شورا در سازمان

    گرديد؛
ماده نظر  تجديد  و  بدوي  كميسيون  ها:   ١٠٠  ـ  شهرداري    هادي   شهرستاني،  تاج  عليرضا  نژاد،  عباس  مسعود  عاشري،  آقايان:رضا  قانون 

  هريس.   نوري  مهدي  رمضاني،
  آقايان: سيد حسين رضويان و سيد شمس شفيعي  قانون شهرداريها:  ٧٧ـ كميسيون ماده 

  سيد امير حسين علوي آقايان: رضا عاشري، مجيد عزيزي و   ها:قانون شهرداري ٥٥ماده٢٠ـ كميسيون بند
  آقاي مسعود عباس نژاد   اشجار):سبز(قطعفضايوگسترش اصالح قانون حفظنامه اجراييآئين ٧ماده ـ كميسيون

  آقاي مهدي نوري هريس قانون نوسازي و عمران شهري: ٨ـ كميسيون ماده
  آقاي سيد حسين رضويان  حمل و نقل و بار و مسافر:سازمان ـ كميته انضباطي 

  آقاي هادي رمضاني  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها: ٨٠ماده ٨ارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي شهرداري موضوع بندـ نظ
  آقاي سيد شمس شفيعي قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها:  ٨٠ماده  ٨ـ نظارت بر حساب درآمد و هزينه موضوع بند 

  آقاي مجيد عزيزي قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها:  ٨٠ماده  ٣ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات  شورا موضوع بند 
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هادي رمضاني                                       عليرضا تاج شهرستاني         نادر حسيني                  سيد شمس شفيعي    حاضرين در جلسه:

  رضا عاشري                  مسعود عباس نژاد                  مجيد عزيزي         سيد حسين رضويان                                             

     محمد حسين واثق كارگرنيا                   مهدي نوري هريس سيد امير حسين علوي                                                   

  .......   غائبين:

  

  

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات    ٨٠ماده    ٣و سايرسازمانهاي خدماتي موضوع بند  ور شهرداريدراممصوبهايطرحاجراي برحسن ـ نظارت
  علوي آقاي سيداميرحسين شوراها:
  آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا آيين نامه معامالتي شهرداري:   ٣٨اختالفات ناشي از معامالت موضوع ماده  حلـ هيأت 

  (عضو علي البدل). نادر حسيني  (عضو اصلي) ـ آقاي  مجيد عزيزيآقاي  ـ كميسيون بدوي نظام وظيفه:
  آقاي سيد امير حسين علوي اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم:  ٦٤نماينده مطلع و بصير شورا در امور تقويم امالك در اجراي موضوع ماده  ـ 

  آقاي مسعود عباس نژاد سافر:ـ ناظر در سازمان مديريت حمل و نقل و بار و م
  آقاي  مجيد عزيزي ـ ناظر در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات: 

  آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا ـ ناظر در سازمان آرامستان:
  آقاي  نادر حسينيـ ناظر در سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي:  

  آقاي هادي رمضاني ـ ناظر در سازمان مديريت پسماند: 
  آقاي  سيد امير حسين علوي در سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي:  ـ ناظر 

  سيد شمس شفيعی  آقاي ـ ناظر در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني:
  آقاي سيد حسين رضويانـ ناظر در سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري:

  هريس آقاي مهدي نوري  ـ ناظر در سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري:
 آقاي عليرضا تاج شهرستاني  ـ ناظر در سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي:

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

  ١ـ٣

ثبت شده به    ١٧/٥/١٤٠٠مورخ    ٥٣٩١/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات دويست و    ٥و    ٢در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بندهاي  ١٧/٥/١٤٠٠مورخ    ٨١٢شماره  

    به شرح؛ ٢٣/٤/١٤٠٠هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  
بر چابك سازي،  رهبر معظم انقالب    ١٤/١/١٣٨٩  سياست هاي كلي نظام اداري ابالغي   ١١اوالً در بند  

انداز تاكيد شده  در جهت تحقق اهداف چشم   اداري  منطقي ساختن تشكيالت نظاممتناسب سازي و  
قانون    ٨٠مقرر در شقوق ماده    شرححدود صالحيت و اختيارات شوراي اسالمي شهر به    ثانياً   .است 

  . شده است تبيين و احصاءانتخاب شهرداران  و  وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور  ،تشكيالت 
اركنان دبيرخانه شوراي اسالمي كشور اركان تشكيالت شوراي  نامه تشكيالتي كآئين   ١ماده    ثالثاً در  

رئيسه هيئت  دفتر  به  شهر  كميسيون  ،اسالمي  و  استدبيرخانه  شده  تعيين  منحصراً  بر    رابعاً  . هاي 
ماده   ماده    ٩اساس  و  شهر  اسالمي  شوراي  داخلي  نامه  وظايف   ١آيين  شرح    ، يبكتر  ،دستورالعمل 

كميسيونهاي   اداره  چگونگي  و  كارشناسي  تعداد  و  دقيق  بررسي  شهر  اسالمي  و    مسائلشوراي 
و تكميل آن ها    و اصالح  به شورا  ارجاعي هاي  مكاتبات و برنامه   ات،پيشنهاد  ،لوايح   ،هاطرح   ، مشكالت 

پيشنهاد و  راهكار  ارائه  برعهده كميسيون   ات و  قرار داردبه شورا  مراتب    .هاي تخصصي شورا  به  بنا 
از   اختيار    مدلولمذكور  مذكور  مقررات  و  ساختار  شورا  قوانين  در  پژوهشي  مركز  تاسيس  جهت 

  ١٣٩٢نگرديده و مركز پژوهش هاي شوراي اسالمي شهر رشت در سال    مستفاد  شهرشوراي اسالمي  
استانداري   گرديد.توسط  بند    منحل  اتاق    دائرمصوبات    ٢بنابراين  تشكيل  واحده  ماده    ژوهش پو 
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  ٧١از سوي ديگر بر اساس ماده  ست.مغاير قانون و خارج از اختيارات شورا  رشت شوراي اسالمي شهر
استثناي   به  قانوني  مراجع  مصوبات  و  تصميمات  كليه  توسعه كشور  هاي  برنامه  دائمي  احكام  قانون 

بار مالي براي دستگاه  بار  هاي اجرايي باشد در صورتي قابل اجرا  احكام قضايي كه متضمن  است كه 
و تحميل    ايجادشده باشد و    تامينربط    محاسبه و در بودجه ساالنه دستگاه ذي  مالي ناشي از آن قبالً

مالي   بار  اين صورت عمل    مازادهرگونه  غير  در  باشد  بودجه سنواتي ممنوع مي  اقدام مندرج در  بر 
  نيست. ستگاه مربوطه  پرداخت از سوي د  و مشمولمراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است  

به اجراي احكام و مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين   مجازهاي مربوط  دستگاه 
است  است  . نيستند  ،نشده  ممكن  مذكور  منابع  حدود  در  فقط  شده  ياد  احكام  حال    . اجراي  هر  در 

ئوليت اجراي احكام اين  مس  . قابل پذيرش مي باشد  غير  هاي اجرايي دستگاه به  تحميل كسري وجود  
بنابراين قسمت اخير    .ها و مديران و مقامات مربوط استها و صندوق ه ماده بر عهده روساي دستگا

الزام شهرداري به تجهيز و فراهم نمودن لوازم اجراي اين طرح از حيث تحميل    بردائم    مصوبات   ٢بند  
  .بار مالي شهرداري مغاير قانون است

ا   است ير   ا يكارگرن   نيمحمدحس   مذاكرات :خالصه مفيد   به  پاسخ  در  ما گفته  ني شورا  ما كامل است،  پاسخ  مال  چ يكه ه  ميا اعتراض گفت:    جاديا   ي ايبار 
خصوص    ني در ا  زيشهر رشت ن   ي عضو شورا  انيرضو   نيحس  ديادامه س  در  .شودياست كه توسط شهروندان ارائه م  يح يها و لوا طرح  ي و در حد بررس  كند ينم

شهر بشود    ن يبه مردم و ا   يانجام نشود، اما اگر قرار است كمك  يكار  نيباشد دنبال چن  ي و صندل  ز ياتاق و م  كي عنوان و    ك ياظهار داشت: اگر قرار است فقط  
عضو    يرمضان   يهاد.ميارائه ده  ي به فرماندار  ي كامل و قو  حاتي و توض  م يها بروبه سمت مركز پژوهش  دي . ما باميانجام ده  يجامع و كامل  يزي ربرنامه  ك ي  مييايب 
  ني ا  يشده بود و در چند شهر كشور مركز پژوهش وجود دارد و ما برا  ياندازمركز پژوهش راه  نيسوم ا   يخصوص گفت: در شورا  ني در ا  زيشورا ن   سهيرئ ئتيه

افزود: پژوهش در    يو  .اورديشده عنوان و رتبه اول را به دست ب ارائه  يهارشت در چند مرحله توانست با برنامه  يو مركز پژوهش شورا  ميداشت  يزي رمركز برنامه
م  ايدن  را  نخست  برا  زند يحرف  م  ي گذارهي سرما  ي و  آن استفاده  ا  شود؛ ياز  با  فرماندار  ي نگاه  ن ياما  در  نم  ي كه  دارد  وجود  داد.    ي كار  شود يشهرستان  انجام 
با همه مراكز علمارتب  شودينم در كشورمان انجام    وكتابحسابيب   نهيهز   همهني كند! ا  جادي ا  يانهيممكن است هز  نديگويكه مچون  م،يقطع كن  ياط خود را 
و    يكه قرار است در حوزه علم  يي حاصل نشده است، اما جا  ياجهيشكل و نت  ن يبرگزار شده است و بازهم به هم  ناريسم  همهني ا  م،ينيب ينم  ي اجهيو نت  شوديم

بهانه  يكار  يشهر  تير يمد تأك  يشورا  عضو  .رنديگيم  ينيچنني ا  ييها انجام شود  ورزش  ديشهر رشت  م  نيهم  يكرد: در حوزه  را  بده  ميخواهيكار    م، يانجام 
است كه در تمام كشور مورد توجه    يدر شهر رشت شد. موضوع پژوهش بحث   هي رفتن ورزش پا  ني را مطرح كردند كه باعث از ب   يابازهم موضوع ورزش حرفه

  است. 
ـ    رأي مخالف، مقرر گرديد اعالم گردد؛  ٢رأي موافق و    ٩مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي با   متن مصـوبه شـورا:

  ؛ "طرح تشكيل اتاق پژوهش در شوراي اسالمي شهر رشت  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٢٣/٤مورخ  ٢٠٧جلسه  مصوبه    ٢بند  
هدف از اجراي اين طرح صرفاً ايجاد مكاني جهت اخذ و گردآوري نظرات و پيشنهادات عموم شهروندان و استفاده از آن در تهيه 

كميسيون هاي تخصصي و صحن شورا مي باشد. براي راه اندازي آن نيز از امكانات موجود در  طرح ها و بررسي طرح و لوايح در  
شورا استفاده خواهد شد و تجهيزات و لوازم مدنظر اجراي اين طرح در حد تهيه لوازم اداري براي يك اتاق در ساختمان شورا بوده  

 از متن مصوبه حذف مي گردد.   "هش و بررسي هاي علمي انجام پژو  "و بار مالي براي شهرداري نخواهد داشت. لذا عبارت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☒  ☐  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☒  ☐سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    ٢  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

  ٢ـ٣

ثبت شده به    ١٧/٥/١٤٠٠مورخ    ٥٣٩١/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات دويست و    ٥و    ٢در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بندهاي  ١٧/٥/١٤٠٠مورخ    ٨١٢شماره  

    به شرح؛  ٢٣/٤/١٤٠٠هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  
استناد نظريه شماره  اينكه به  از  اداره كل حقوقي    ١٣٩٦/ ١٢/ ٢٨  مورخ     ٧/ ٩٦/ ٣٢٠٥  قطع نظر 

به   مسكوني  كاربري  با  تراكم  و  پروانه  صدور  عوارض  تخفيف  براي  قانوني  مجوز  قضاييه  قوه 
قانون    ٢٣  ت ماده  بندسازندگان در بافت فرسوده در حال حاضر وجود ندارد با توجه به اطالق  

توسعه كشور   هاي  برنامه  دائمي  قانون  ١٣٩٥/ ١١/ ١٠  مصوب   –احكام  اراده    است؛ گذار    آخرين 
دولت   توسط  ها  شهرداري  عوارض  بخشودگي  و  تخفيف  است؛ هرگونه    ٥بند    بنابراين  ممنوع 

درصدي عوارض ساخت و تراكم ساخت در بافت هاي فرسوده شهر    ٥٠  تخفيف  بر   دائر  مصوبات 
  . ستتوسط دولت مغاير قانون ا تخفيفات در صورت عدم تقبل جبران  )طرح اقدام ملي( رشت 

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
 ملـي اقـدام  طرح   هاي  پروژه  در  پروانه  صدور"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٣مورخ   ٢٠٧مصوبه جلسه    ٥ـ بند  
قـانون  ٢٣قانون ماليات بر ارزش افزوده و مـاده   ٥٠ماده    ٣سوي هيئت محترم تطبيق و تبصره  ؛ با عنايت به ايراد وارده از  "  رشت

و بر مبناي تعرفه عوارض سال جاري،  ١٤٠٠احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، با اليحه پيشنهادي شهرداري براي توافقات سال 
 درصورت تقبل جبران تخفيفات توسط دولت موافقت مي گردد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٤  

  ١ـ٤

به شماره  نامه   رشت  شهرستان  محترم  ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ١٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٣٩٢فرمانداري 
شماره   به  بند  ١٤٠٠/ ٥/ ١٧مورخ    ٨١٣شده  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه  مصوبات    ١در 

  ٣به موجب ماده    به شرح؛  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩دويست و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  
امور پشتيباني و    ندمكلف  شوراهادبيرخانه شوراهاي اسالمي كشور    نامه تشكيالتي كاركنانآيين 

قرارداد    يخدمات انعقاد  طريق  از  را  خدمات  و  خود  از  دهند  بخشاستفاده  انجام  دولتي    . غير 
تبصره    ١بنده    )الف(بنابراين جزء   اصالح  بر  مبني  سال    ٣مصوبات  بودجه  اجرايي    ١٤٠٠ضوابط 

را    كه پرداخت دستمزد  در حدي شهرداري   استيجاري شورا    به شهرداريرانندگان خودروهاي 
  . نموده است مغاير مقررات است تحميل
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رأي مخالف، مقرر گرديد    ١رأي موافق و    ١٠مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي با    متن مصـوبه شـورا:
گردد؛ بند    اعالم  شوراي    ١ـ  نهمين  و  دويست  خصوص  مصوبات  در  رشت  شهر  سال    "اسالمي  بودجه  شهرداري    ١٤٠٠ضوابط 

  به شرح ذيل اصالح مي گردد: ٣؛ تبصره "رشت(پرداخت دستمزد رانندگان خودروهاي استيجاري و..)
رديف   محل  از  ماموريت،  حق  و  استيجاري  خودروهاي  رانندگان  دستمزد  كاركرد    ١٢١٤٠٤پرداخت  گزارش    براساس 

ساعت در ماه) با درنظر گرفتن صرفه و صالح شهرداري صورت    ٣٠٠ه و قرارداد منعقده (حداكثر تا سقف  حوزه هاي استفاده كنند
 گيرد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☒  ☐      مهدي نوري هريس  ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

  ٢ـ٤

به شماره   ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ١٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٣٩٢نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت 
شماره   به  پيرامون  ١٤٠٠/ ٥/ ١٧مورخ    ٨١٣شده  شورا  دبيرخانه  بند  در  به  مصوبات    ١اعتراض 

نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ   و    ١بند    جز (ب)  به شرح؛   ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩دويست 
موسسات خصوصي    بر  مبني  ات مصوب به  اعتبارات كمك  از محل  ورزشي  هاي  هيئت  به  كمك 

  . كماكان مغايرت قوانين و مقررات پيش گفته است

      

  مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه  :متن مصـوبه شـورا
بند   رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩مورخ   ٢٠٩مصوبه جلسه     ١ـ  اسالمي شهر  سال    "شوراي  بودجه  شهرداري رشت    ١٤٠٠ضوابط 

  ح مي گردد:با حذف عبارت هيئت هاي ورزشي به شرح ذيل اصال  ٢١تبصره    ؛ " ) كمك به هيئت هاي ورزشي(
-ازارسال هاي سپيدرود و داماش و تيم هاي ورزشي بخش خصوصي، صرفاً پس كليه پرداختي هاي اختصاص يافته شهرداري به تيم

 پذير است. كمك به موسسات خصوصي، امكان – ١٥٠٢٠٧اسالمي شهر و اخذ مجوز از رديف اليحه به شوراي

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٨:٣٠ساعت    جلسه رأس

 
 

  

  

      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٥

از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا: آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس  اتفاق  به  ارائه  نظر و اخذ رأي،  به منظور  العاده شورا 
گزارش شهردار رشت در خصوص عملكرد شهرداري از ميزان پيشرفت ريالي و فيزيكي پروژه هاي عمراني سطح شهر رشت (پروژه  

 برگزار گردد.  ١٦:٣٠رأس ساعت    ١٤٠٠/ ٥/ ٣٠هاي نيمه تمام و در دست اقدام) روز شنبه مورخ 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  ١٤٠٠ شهريور
     ٧الي   جلسه   ٤جلسه 
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  »  ١٤٠٠  شهريور ورا ـه شـگان جـاي پنـهميسيون ـرد كـار عملكــآم« 

  
  

  جلسه  ٤  تعداد جلسات :

  مصوبه   ٢٢  تعداد مصوبات:
   بودجه و  و برنامه 

  حقو     

ست ،بهداشت   محیط ز

  خدمات شهری  و 

  وتوسعه 

  عمران

افیک   و تر

  ونقلحمل
ی ن   متفرقه   تلفیق   و اجتمافر

٩  -  ٤  -  ٤  -  ٥  

  

  

  كميسيون
  تعداد نامه هاي 

  طرح شده در صحن شورا 

  ١٠  برنامه و بودجه و حقو

  ٥  عمران و توسعه شهری 

ست و    ١  خدمات شهری بهداشت ، محیط ز

افیک   -  حمل و نقل و تر
ی و اجتما ن   ٥  فر

  -  تلفیق 

  

  

  نامه هاي صادره  نامه هاي وارده

٢١٧  ٢٠٤  
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كمك مالي به مركز خدمات حوزه هـاي علميـه اسـتان گـيالن تـا سـقف پرداخـت مبلـغ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص  ـ   
  ).NGOبودجه سالجاري تحت عنوان(كمك به سازمان هاي مردم نهاد  ١٥٠٢٠٤ريال(پانزده ميليون تومان) ، از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠

رشته كوچه فرعي چهار متري  وكوچه هشت متري و نيز د دو رشته  مساحت  مجموع  واگذاري   موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوصـ  
 ،متـر مربـع  ٥٠/٣٨٨١اصلي به مساحت    ٧٧فرعي از    ١٨٤پالك    متروكه داخل در محدوده سايت اداره كل اطالعات استان گيالن مجزي شده از

يال) به ر  ٠٠٠/٠٠٠/٨٦٧/٦٩(و هفت ميليون ريال    شصت و نه ميليارد و هشتصد و شصت  مبلغبه  برابر نظريه هيات كارشناسان رسمي دادگستري  
  .اداره كل اطالعات 

 ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري ريال كمك مالي به آقاي سيروس ماليي، ٠٠٠/٥٩٩/٢٢پرداخت مبلغ   موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوصـ 
  ."و كمك به اقشار آسيب پذير ساماندهي "بودجه سالجاري  تحت عنوان

 شركت خدمات ارتباطي رايتل،   BTSشهرداري جهت نصب دكل    امالك  از  نقطه  ٢قرارداد اجاره    موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوصـ 
، با توجه به انتفـاعي بـودن ١٤٠١در دونقطه برابر ليست. و همچنين براي  سال  ١٤٠٠براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري  و تا پايان سال  

به شورا ارائه و بـا  BTSطرح و لحاظ منافع شهرداري مقرر گرديد؛ در اوايل سه ماهه چهارم سال، قرارداد مبحوثه عنه هم زمان با كليه دكل هاي 
  ساز و كار جديد بررسي و اتخاذ تصميم گردد. 

مترمربـع واقـع در بازارچـه  ٨٧/٤٩٧شدانگ يك باب مكان تجاري به مسـاحت واگذاري ش   موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوصـ  
هاي الزم از ريال به ستاد بازسازي عتبات عاليات استان(موكب الزهرا). ومقرر شد؛ شهرداري حمايت  ١٠٠٠زرجوب در قالب اجاره ماهيانه به مبلغ  

  اين موكب را به عمل آورد.

  مدي از تصدي شهرداري رشت.ـ موافقت با استعفاي آقاي سيد محمد اح

  ـ انتخاب آقاي علي بهارمست به عنوان سرپرست شهرداري رشت.

موكب اعزامي استان گيالن  ريال مساعدت مالي به موكب محسنين  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠پرداخت مبلغ    موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوصـ 
  اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري. -١٢٠٢٠٥به كربالي معلي از محل رديف اعتباري 

در   "هاي اقـدام مشـترك بـازآفريني هزينه اجراي پروژه"با عنوان  ١٠١٠١٠١٠پادارنمودن رديف  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوصـ  
احداث ساختمان با كاربري تجاري ،اداري،مسـكوني و... "- ٥٠٣٠١٠١٣ريال با كسر از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦مركز به مبلغ   بودجه سالجاري

  .١٠١٠١٠١٠و اضافه نمودن به رديف"بر روي زمين هاي شهرداري

  . ١٦يستي جهت افزايش ظرفيت مركز ماده تخصيص اعتبار جهت تكميل و تجهيز دو سوله بهزبررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص  ـ 

ريال(سي ميليون تومان) كمك مالي جهت افتتاح خانه بازي مهارتي   ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠پرداخت مبلغ   موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوصـ 
وزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري) سازمان اجراي برنامه هاي آم  "بودجه سالجاري  تحت عنوان  ١٢٠٢٠٥از رديف اعتباري  بال،  حركتي فرشتگان بي 

  .فرهنگي ورزشي 

  به مالك مجاور آقاي محمد عليزاده  . ١٢٤١و  ١١١٣هاي ثبتي انتقال پالك بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص -

  احمد غياثي . آقاي تملك ملك  بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص -

 ١٦ ماده ب  درجدول "انتفاعي   خدمات   و  تجاري  "  كاربري  به"  M  "  پهنه  ضريب  كاهشي   اصالح  شهرداري رشت درخصوص موافقت با اليحه پيشنهادي  -
  .  ٣.٨٥ به ٥.٥ از ،  ١٤٠٠عوارض و بهاي خدمات سال  تعرفه

  ـ تجليل از رياست و كادر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن.

  مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به 
  * قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك زمين هاي جهاد مربوط به شركت تعاوني مسكن استانداري گيالن.

  .  "برگزاري تورهاي مرتبط با جنبش جنگل"* طرح 
  گيالن . قدس سپاه نظامي صرفاً كاربري با  مربوط به احداثات * تشويقي

 ١٤٠٠ شهريوراهم مصوبات شورا در 
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  .١٤٠١-١٤٠٠هر رشت براي سال تحصيلي * نرخ پيشنهادي سرويس مدارس ش
  * قدرسهم شهرداري از زمين شركت تعاوني مسكن جهاد كشاورزي گيالن.

  * كمك به هيئت كاراته استان.
  *بخشودگي خسارات تاخير در تاديه بدهي سيد مرتضي خوشحال.

  * طرح اجراي ساختمان سبز .
  * تعرفه سازمان حمل و نقل بار در بخش ترافيك ( درآمد حاصل از پارك حاشيه اي) . 

  * انتخاب اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا.
  * تشكيل كميسيون توسعه پايدار.

  * طرح تشكيل اتاق پژوهش در شوراي اسالمي شهر رشت
  هاي استيجاري و..  .شهرداري رشت(پرداخت دستمزد رانندگان خودرو ١٤٠٠* ضوابط بودجه سال 

  

  

  *  ٠٣/٦٠/١٤٠٠مورخ :     ٤*  جلسه شماره : 
اسالمي   در محل ساختمان شوراي  ١٦:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت   ، چهارمين جلسه١/٦/١٤٠٠/ش مورخ  ٩٠٣/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

  دستورات جلسه : 
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  -

  ـ تجليل از رياست و كادر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

  لكرد شهرداري توسط شهردار محترم شهر رشتـ ارائه گزارش از عم

در خصوص كمك مالي به مركز خدمات حوزه هاي    ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ     ١٤٠٠ـ    ٢٠٣٠ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
  علميه استان گيالن. 

شماره   به  رشت  شهرستان  فرمانداري  نامه  بررسي  اع  ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٩٥ـ  بندهاي  پيرامون  به  و    ١٠،  ٣،  ١تراض 
قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك زمين    "با موضوعات   ١٤٠٠/ ٥/ ٦مصوبات دويست و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  ١٢

طرح   گيالن،  استانداري  مسكن  تعاوني  شركت  به  مربوط  جهاد  جنگل"هاي  جنبش  با  مرتبط  تورهاي  تشويقي  "برگزاري  به    ،  مربوط 
  . ١٤٠١-١٤٠٠گيالن و نرخ پيشنهادي سرويس مدارس شهر رشت براي سال تحصيلي   قدس سپاه  نظامي  صرفاً كاربري با احداثات 

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . اشتد  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد مهدي باكري، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با گرامي داشت ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدان حضرت ابا عبداهللا الحسين   كارگرنيا،  واثق  حسين  محمد  جلسه  آغاز  در       

عزاي حسيني   (ع) اظهار كرد: عليرغم تمامي مشكالتي كه چند سالي است به واسطه شيوع ويروس كرونا با آن مواجه هستيم، امسال نيز همچون سالهاي گذشته
ز تالش هاي شهردار و  به همت مردم شريف رشت و با شوري وصف ناپذير برگزار شد و در اين راستا ضمن آرزوي قبولي عزاداريهاي همگان در اين ماه بزرگ، ا

محمد حسين واثق كارگرنيا به آغاز هفته دولت اشاره كرد و گفت: ياد   .مجموعه خدوم شهرداري رشت در آماده سازي فضاي شهري در اين ايام قدرداني مي كنم
ت جمهوري و نخست وزيري مشغول خدمت بودند  شهيدان رجايي و باهنر را گرامي مي داريم و اين دو شهيد گرانقدر طي مدت زمان كوتاهي كه در جايگاه رياس 

ايشان با اشاره به جمله معروف شهيد رجايي بيان كرد: شهيد رجايي مي گفتند؛ هرگاه ديديد خودم را فراموش كرده ام و اگر مي   .خدماتي ماندگار ارائه كردند
هل قزوين هستم كه پيش از اين در دوران نوجواني دوره گردي و باديه  خواهيد به من خدمتي كنيد، گاه گاهي به من يادآوري كنيد كه فرزند عبدالصمد و ا

رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با تاكيد بر اينكه توجه به اين جمله شهيد رجايي    .فروشي مي كردم و اين تذكر از خيلي چيزهاي ديگر برايم ارزشمندتر است
 .د بزرگوار را الگو قرار دهيم تا بر صراط بندگي خدا و خدمت براي مردم باقي بمانيمبسيار حائز اهميت است تصريح كرد: همه ما بايد منش اين شهي

ز بزرگداشــت  محمد حسين واثق كارگرنيا با اشاره به حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن و هيات همراه در جلسه صحن شوراي رشت افزود: به مناسبت رو
گاه علوم پزشكي گيالن و هيات همراه به منظور حضور و تجليل از زحمات شبانه روزي آنان در مقابله با ويــروس  حكيم ابوعلي سينا و روز پزشك از رياست دانش
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ايشان با بيان اينكه دو نعمت عافيت و امنيت همواره مجهول است گفت: تا زماني كه مشكلي جسم و جان مــا را تهديــد   .كُشنده كرونا دعوت به عمل آمده است
د پزشك پي نخواهيم برد و همچنين تا زماني كه امنيت ما به خطر نيافتد، متوجه نمي شويم كه چه افرادي و در چه نقــاطي بــراي امنيــت و  نكند، به ارزش وجو

  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با بيان اينكه بيماري مهلــك كرونــا زحمــات .آسايش ما در تالش هستند و حتي در اين راه از جان شيرين خود نيز مي گذرند
زيــز و پرســتاران  كادر درمان را مضاعف كرد گفت: در اين ايام بيش از پيش به ارزش وجودي اين عزيزان پي برده ايم و البته تــالش هــاي ايثارگرانــه پزشــكان ع

ها محو نخواهد شد و  گرانقدر در طول هشت سال جنگ تحميلي و در مناطق عملياتي و خطوط مقدم جنگ براي مداواي مجروحان جنگي نيز هيچ گاه از خاطره  
ش هاي شــبانه روزي  در اين راستا واجب دانستيم در زادروز طبيب بزرگ ايران زمين، حكيم ابوعلي سينا با دعوت از بخشي از جامعه پزشكي و كادر درمان از تال

شورا و شهرداري رشت با دانشگاه علوم پزشكي گيالن بــه   كارگرنيا با تاكيد بر تداوم همكاري  .قدر داني كنيم ١٩آنان در راستاي مقابله و كنترل بيماري كوويد 
كي گــيالن فعاليــت  منظور مقابله و كنترل ويروس كرونا تصريح كرد: شورا و شهرداري رشت به منظور مقابله با ويروس كرونا همواره در كنار دانشگاه علــوم پزشــ 

ها داشته باشند، يقيناً شورا و شهرداري رشت در حد توان در كنــار  ، انساني و ساير كمكداشته است و چنانچه باز هم مجموعه دانشگاه نياز به امكانات لجستيكي
در انتها با اهداي لوح سپاس به دكتر ساالري رياست دانشگاه علوم پزشكي استان گيالن، دكتر بهنام نادر بنــين فــوق    .كادر درمان و سالمت خدمت خواهد كرد

نكولوژ و رييس بيمارستان رازي ،طاهره زاهد صفت مدير پرستاري دانشگاه گيالن و صديقه عبداللهي مــدير پرســتاري  ، دكتر سيد حسين ميرپور ا ICU تخصص
  بيمارستان رازي و خانم دكتر فاطمه حق شناس متخصص طب و اورژانس و همسر پزشك شهيد سالمت دكتر وحيد منصــف بــه نماينــدگي از جامعــه پزشــكي،

با تبريك هفته دولت از همدلي و همراهي اعضاي محتــرم و  شــهردار    ،رييس دانشگاه علوم پزشكي ،دكتر ساالريدر ادامه   مد.ل آدرمان و سالمت تقدير به عم
ت درمــان اســتان در ايــن  محترم كه از زمان آغاز بيماري با كادر درمان همراه بودند، تشكر كرد و گزارشي از ميزان ابتالي مردم استان  از آغاز تا كنون و مشكال

هاي درماني استان، بدهكاري زياد دانشگاه علوم پزشكي ، كمبود اكسيژن مــايع و  يوب بودن زير ساختخصوص ارائه نمود. از عمده مشكالت درماني استان به مع
دكترساالري، به معضل فاضالب بيمارستاني اشاره كرد و گفت: مشكل بزرگ زيست محيطي ما كه از شهرداري انتظار     توقف پروژه هاي درماني و .... اشاره كردند.

ودخانه شهر رشت است كه دپوي زباله و ورود فاضالب هاي مختلف به آن موجب آلودگي و باعث ايجاد بيماري هــاي مختلــف عفــوني  همكاري دارم آلودگي دو ر
احمــدي،    محمــد  ســپس ســيد   گردد. همچنين دانشگاه علوم پزشكي برنامه هايي جهت عدم ورود فاضالب بيمارستاني به دو رودخانه بزرگ شهر رشت دارد.مي

من عرض تسليت ايام محرم و با اهداي سالم به امام شهيدان، شهداي دفاع مقدس، شهداي مدافع حرم و شهداي سالمت خطاب به حاضرين در  ض شهردار رشت،
ان  زاي شــما عزيــ جلسه بيان داشت: باعث مسرت بنده است كه گزارشي از مجموعه عملكرد ها و فعاليتها ي شهرداري به شوراي محترم ارائه داده تا از رهنمودهــ 

كه موكــدا    آن چههايش و با اشاره به بحران كرونا بيان داشت: از مهمترين اولويتهاي شوراي ششم  حمدي در ادامه صحبتا  .جهت پيشبرد اهداف استفاده نمايم
مان هاي تابعه با تمــام تــوان  خصوص ساز  به بنده گوشزد فرموده اند، كم كردن باري از دوش خانواده بزرگ درمان و سالمت در شهر رشت بوده است. كه در اين

ــ  وم  خود پاي كار هستند و از كميسيون محترم بهداشت شورا هم درخواست مي كنم پيشنهادهاي خود را در خصوص هرگونــه كمكــي بــه مجموعــه دانشــگاه عل
كدلي و اتحاد جهت رفع بحران موجود تاكيد  طلبد و مقام معظم رهبري نيز در خصوص ي  اعالم نمايند. واقعيت اين است كه اين موضوع عزمي ملي را مي  ،پزشكي

دا را شــاكريم كــه  ه اند لذا از همين تريبون، از همكارانم در باغ رضوان و پاكبانان شريف، فضاي سبز و آتش نشاني و تازه آباد كمال تشكر را مي نمــايم. خــ ودفرم
در حضــور  :هايش اظهــار داشــتحمدي در بخش ديگري از صحبتا   .ت خواهند كردز دوم واكسن را دريافوروز ديگر د ٨الي  ٧اعالم نمايم تمامي اين عزيزان از 

مكــي بــه  جناب آقاي دكتر ساالري رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و در تاييد فرمايشات رياست محترم شورا عرض مي كنم، مجموعه شــهرداري از هــيچ ك
هــا بــا  شاره به منتخبين شوراي شهر پس از تشكيل كميسيون ها بيان داشــت: آرايــش كميســيونبا ا  ايشان   .دانشگاه علوم پزشكي فروگذار نكرده و نخواهد كرد

اي است كه البته در راه اجــراي آنهــا دو  نگاهي هوشمندانه انجام شده است و موضوعاتي كه از دل كميسيون ها خروج پيدا مي كند هوشمندانه و با نگاهي حرفه
شهردار رشت     . دليل عدم وجود قانون مدون مديريت شهري باعث گرديده در بسياري از موارد جزيره اي عمل كنيمه  بمشكل مهم مالي و عدم اختيارات كامل،  

اي رودخانه گوهررود مي باشد و از آن جايي كه خاك حاشيه رودخانه سست شده  در ادامه افزود: اولين پروژه در حال اجراء عمليات اجراي احداث ديواره حاشيه
فالت و  و خانه هاي مجاور را مورد تهديد قرار داده است مانند آنچه كه در محله دباغيان مي بينيم. مورد ديگر عمليات زير ساخت مسكن مهر هم آســ است از اينر

هم اكنون در حال  كار نيز پيشرفت داشته است و    %٦٠هم روشنايي است كه از اعتبارات ملي حدود نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان جذب شده و تا اين لحظه  
هايش با اشــاره بــه پــروژه  در ادامه صحبت  ايشان   .اميدواريم ظرف دو ماه آينده به بهره برداري برسدكه انجام كارهاي مربوط به زير ساختهاي روشنايي هستيم 

دليل اختالف  ه  در گذشته باين كه ذب كرديم و عليرغم پارك مفاخر به نام باغ ژاپوني افزود: براي اين پروژه يك ميليارد و دويست ميليون تومان اعتبار دولتي ج
كه  كشي محوطه تصفيه خانه شيرابه سراوان  درصدي در حال انجام شدن است و در خصوص فنس  ٢٥بين دو پيمانكار پروژه متوقف شده بود اما با روند پيشرفت  

درصــدي    ٥٠با پيشرفتي    كهاعتباري معادل يك ميليارد و دويست ميليون تومان  ميليون تومان ارزش پيمان دارد. احداث ديواره موزه دفاع مقدس با   ٤٤٠حدود 
ميليارد تومان    ٤همراه بوده است و همچنين در خصوص تكميل رصد خانه رشت چون اعتبارات آن دولتي بود ترك تشريفات در خصوص آن گرفته شد و حدود  

  ٤٥٠حمدي در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به پروژه احداث پــارك  ا  .تامين مي گردد ارزش اعتبار اين پروژه است كه يك ميليارد آن توسط شهرداري
اي  ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه اختصاص داديم و در حال فروش اوراق هستيم و همچنين در حــال تنظــيم نامــه ١٨هكتاري الكان افزود: براي سال جاري 
را براي مدت يكسال ديگر با ما تمديد كند. و در خصوص پروژه بسيار مهم تاالب عينك، اعتبار آن را تمام شده مي دانــيم  براي منابع طبيعي استان كه اجاره آن 

متري گاز ضوابط به ما اجازه    ٢٠خيابانپل  در مورد احداث    .منوط به اينكه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي اعتبار مصوب شده را مجدانه پيگيري نمايند
  لذا اگر شوراي محترم اجازه دهد روند كار را ادامه مي دهيم و اگر اجــازه ندهــد  و در حال حاضر نيز مناقصه گذاشتيم و شركتي برنده مناقصه شده است  ميدهد
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) تا جانبازان كه براي آن اعتبــاري  شهردار رشت ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص اجراي روشنايي بلوار خرمشهر از ميدان وليعصر (عج  .كار را متوقف مي كنيم
هاي غير همسطح اظهار داشت: براي نگهداري تقاطع هــاي غيــر  معادل دو ميليارد و ششصد ميليون تومان اختصاص داده شده است در خصوص نگهداري تقاطع

ه ها مي گذرد ولي هيچ گونه توجه و نظارتي بــر روي  ميليون تومان اختصاص داده ايم چرا كه سالهاست از ساخت اين پروژ ٦٥٠همسطح به ويژه گاز و يخسازي 
خصــوص  ميليارد تومان برآورد شده است كــه در ايــن  ٤٠آنها وجود ندارد. در خصوص مركز كنترل ترافيك كه محل استقرار آن در ساختمان شهرداري مي باشد

ي در بخش ديگري از اظهاراتش اذعان داشت: بــه ثمــر رســاندن پــروژه  حمدا  .نتوانستيم به تصميم واحدي برسيم و نيازمند رهنمودهاي شوراي محترم هستيم
كار اساسي شوراي ششم مي باشد كه بايد در انجام آن اهتمام ورزد و البته ظرفيتهاي استاني جوابگو نيست و مي بايــد از ظرفيتهــاي ملــي   ٤الي  ٣پسماند جزو 

تن را داشته ايم. در خصوص پروژ هاي سرمايه گذاري پس    ١٠٠٠به    ٥٠٠يش ظرفيت خطوط انتقال از  براي اتمام آن استفاده نماييم از اينرو در همين راستا افزا
طبقه بــا تــراكم    ١٧  -١از تشريك مساعي و بررسي هاي الزم مهمترين بحث زمين خيابان پرستار تشخيص داده شد كه براي آنجا سه سناريو تعريف شده است.  

نيز فرستاده شده است اما آن    ٥وژه پارك آبي مسكن مهر كه نامه اش به كميسيون ماده  ر% و نيز پ  ٤٥طبقه با تراكم    ٢٠  -٣% و    ٦٠طبقه با تراكم    ١٧ -٢%  ٤٥
احمــدي بــا اشــاره بــه     .باشد  %٤٠چه كه در اين ميان مهم است و اعضاء محترم شورا بايد به آن توجه داشته باشند قدرالسهم شهرداري است كه نبايد كمتر از  

  ٣٥١داد مــذكور بــا پلــوس محاســبه شــده  رميليارد تومان بوده است افزود: واقعيت اين است كه بعضا قرا ٢٥٠خصوص پروژه كوچكي، برآوردهاي اوليه  اينكه در
ــ   ميليارد تومان رسيده است و مقرر  ٥٠٠اين ميزان به  ١٤٠٠ميليارد تومان شده است و در سال  د.زي گــردكرديم براي بازپرداخت آن نظام شش ســال برنامــه ري

ميليــارد    ٣/١ميليارد تومان از بابت نيروهاي حجمــي پرداخــت مــي شــود و   ٢١يليارد تومان از بابت حقوق نيروهاي رسمي، پيماني و قراردادي و م ٢٥همچنين 
ميليارد تومــان نيــز در    ٣/٤ود و  ميليارد تومان به مناطق و سازمان ها تخصيص داده مي ش ٨تومان از بابت اقساط بخشودگي و خدمات ايمني و همچنين ماهانه 

شود كه البته يك ريال آن نيز در زمان تصدي بنده بر كرسي شهرداري دريافت نشده است. در خصوص غرامت ها بــه واحــد  خصوص اقساط بانك ها پرداخت مي
مستندات مربوط به هزينه هاي جاري اعم از قبوض تلفــن،  حقوقي گفتيم كه بيش از دو ميليارد تومان به ما داده نشود و مناطق و سازمان ها نيز مكلف به ارسال  

ميليــارد    ٦٥ميليارد تومان مي شود، از اينــرو شــهرداري فقــط    ١  آب، برق و گاز به ما شدند تا نظام پرداخت هزينه هاي جاري متمركز گردد، كه مبلغ آن حدوداً
اين تفاسير با افتخار مي گويم اولين سازماني بوديم كه اول شهريور ماه حقوق ها را پرداخت  تومان از بابت همين موارد فوق الذكر مي بايد هزينه كند ولي با همه  

روز، اداره دايــر بــوده    ١٨روز تعطيل بوده ايم و تنهــا    ١٢مرداد ماه پرداخت گرديد و اين در حالي است كه در ماه گذشته    ٢٥كرديم و حقوق پاكبانهاي عزيز نيز  
طي جلسه اي بحث نسق سازها را حل كرديم و در خصوص رودخانه ها نيز اعالم مــي كــنم اداره آب و  :صحبتهايش اظهار داشتحمدي در بخش پاياني ا  .است

فيه خانه ها به درستي انجام دهد تا فاضالبها به داخل رودخانه ريختــه نشــود، ســاير مــوارد را مــا كنتــرل  صفاضالب وظيفه ذاتي خود را در خصوص هدايت به ت
هكتاري در جاده جيرده داريم كه پس از بررسي هاي الزم تصميم بر اين است واحد اماني و اتوبوسراني شهرداري كــه مــالكيتش   ٨همچنين زمين خواهيم كرد. 

-و گرامي  فرارسيدن هفته دولتتبريك عضو هيئت رئيسه شوراي شهر رشت با  ،هادي رمضانيدر ادامه آقاي   .نيز با اداره اوقاف است به آن جا نقل مكان دهيم
ادامه داد: در  ايشان       .ايدداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر ابراز اميدواري كرد تا بتوان اخالصي كه از اين دو شهيد بزرگوار ياد گرفته است را اجرايي نم

ها نباشيم. بنــده در دوره ســوم شــورا در  لي در رودخانهخواهيم ديگر شاهد وضعيت فعتوان انجام داد را بايد عملي كرد، ما ميها هر كاري كه ميموضوع رودخانه
كردم. ميلياردها تومان پول اين مردم در دل خاك اســت و نتيجــه آن بــراي مــردم مشــخص نيســت و كســي نيــز  ها صحبت ميتمامي جلسات در مورد رودخانه

ها به ما مربوط  شهر رشت، تأكيد كرد: اگر امروز بگوييم موضوع رودخانهها براي مردم  رمضاني با تأكيد بر اهميت وضعيت رودخانه  .پاسخگوي اين وضعيت نيست
همچنــين بــا    ،رئيسه شوراضو هيئتع   .خواهند كه انجامش دهيم. ما يازده عضو شورا بايد اين كار را پيگيري كنيم و اين موضوع را استفاده كنيمنيست، از ما مي

كند برق شهرداري را قطع كند؟ شهرداري براي عموم مردم است و مــردم  ت ميأهار داشت: چه كسي جرهاي سطح شهر رشت، اظاشاره به قطع شدن برق پارك
ها هستند. ما چقدر از اداره برق طلب داريم كه به خاطر مبالغ ناچيز برق يــك پــارك عمــومي را قطــع  در حال استفاده از امكانات شهرداري همانند همين پارك

طلب داريم را مشخص كنيم و به دنبال نقد كردن آن برويم، نه اينكه تنها ساير ادارات دنبال دريافت مطالبــات خــود از شــهرداري  كنند؟ مبالغي كه از ادارات مي
گلســار    ازبا اشاره به جايگاه شهرداري و شهردار، گفت: بايد بدانند كه شهر در اختيار شهرداري است تا به مردم خدمات دهد. در ارتباط با پلي كه  ايشان   .باشند

دهد كه از فلكه شهيد قلي پور بلواري باشد كه از طرف كوي شهيد حسيني دربيايد تــا بــار ترافيكــي را  آيد، زماني جواب ميقرار است به محدوده محله فخب مي
ه دليل عدم توانايي مالي در مراجعــه  تر بخصوص مردم مناطق ضعيفه  با بيان اينكه اين روزها مردم و ب  ،عضو شورا،  اميرحسين علويسيد  در ادامه     .كاهش دهد

هــاي كــادر درمــان و افــزايش ظرفيــت  كنند، گفت: شاهد آن هستيم كــه عليــرغم تمــام تالشهاي دولتي مراجعه ميهاي خصوصي، به بيمارستانبه بيمارستان
تري دارنــد در حــال  اني، بيماراني كه شرايط مالي ضعيفهاي بيمارستهاي صحرايي، مشكالتي وجود دارد و به دليل كمبود تختبيمارستاني از طريق بيمارستان
جاي  ه  وي ادامه داد: به نظر بنده اگر شهرداري مبلغي را در جهت تهيه بخشي از تجهيزات در نظر بگيرد راه دوري نخواهد رفت. ب   .تلف شدن در اين شهر هستند

هاي كادر درماني هستيم و واقعاً در حال تالش  را در اين راستا تهيه كنيم. ما مديون تالش  صورت خرد هزينه كنيم، برخي از تجهيزات الزمآنكه برخي منابع را به
بخشــي در زمينــه  بخشي در حوزه منابع انساني، گفت: اميدواريم اين نظمميرحسين علوي در ادامه جلسه با تقدير از شهردار رشت در خصوص نظمسيدا .هستند
عضو شوراي شهر رشت افزود: در شركت كود آلي   .  اً رويكردي جديد در سيستم مديريتي شهردار رشت ايجاد خواهد كردساالري نيز انجام شود كه قطعشايسته

كه در بدنه شهرداري هستند و كار نيز ندارند، اگر افزايش ظرفيت در حال ايجاد است، از همين نيروها براي اين شركت استفاده شود،   اندتعدادي نيرو جذب شده
ين موضوع  يافته عددي در نظر گرفته شده است، اما قطعاً اميليارد تومان ماهيانه تخصيص ٨نه اينكه اين نيروها در شهرداري بچرخند! در بحث آسفالت شايد در 

لــوي  ع   .ميليارد ماهيانه براي قير، مصالح و توليد آسفالت در نظر گرفته شود  ٦٥  مبلغ  عددي به  بايد  كند وشده آسفالت شهر رشت را نميكفاف مشكالت انباشته
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ه پارك كرديم كــه مالكيــت آن را بــراي  متري پل گاز موضوع مالكيتي بررسي شود. ما زميني در يك گوشه از رودخانه را تبديل ب ٢٠تأكيد كرد: در خصوص پل 
ها تغيير  خورديم، ما بايد در اين زمينهبنياد مستضعفان در نظر داشتيم، اما فردي براي آن سند گرفت و اگر هوشياري الزم وجود نداشت به مشكالت جدي بر مي

ميليــارد تومــان احــداث    ٦٠ضــوابط بودجــه   ١٤در مورد آن پــل در مــاده رويه بدهيم، اين تغيير رويه حتماً تغيير افراد نيست و بايد شكل كاري ما عوض شود. 
متري گاز اين كار در نظر گرفته    ٢٠االنبياء (ص) انجام شود، اما در پل هاي غيرهمسطح اين اجازه داده شده بود كه كار با همكاري قرارگاه سازندگي خاتمتقاطع

با اشاره به برخي از موضوعات شهري   ايشان .ن موضوع از نظر ضوابط اجراي كار بودجه داراي اشكال استنشده و با برگزاري فراخوان فردي برنده شده است و اي
در قرارداد شركت شهاب خودرو گفت: چنانچه ماشين ويندرو آلماني به مدل ايراني تغيير كند اشتباه  شركت آلماني    خريد ماشين آالت از  همچون موضوع قرارداد

در خصوص قراردادهــاي  همچنين تقاضاي تسريع در تملك ملك خيابان اقتصاد با مشاركت راه و شهرسازي شده و گفت:   ايشان ود.بوده و تخلف محسوب مي ش
وســاز در  با آغاز كار در شوراي چهارم و ادامه آن در شوراي پنجم ساخت  شدوساز انجام ميگذاري، در شهرك امام علي (ع) همواره در باند اول آن ساخت سرمايه

عضو شوراي شهر رشت تصريح كرد: اگر محاسبات    .ن محدوده گسترش يافت و اگر شهرداري در آنجا خياباني ايجاد نكند منابع درآمدي از آن ايجاد نخواهد شدآ
سازيم كه عوايد  رد. ما خياباني را ميتوان كاري كايم، وگرنه نميها انجام دهيم، انجام دادهتوانيم كاري را با اين افزايش قيمتدهد و مياقتصادي ما جوابش را مي

ايم. ايــن حــرف را در  اي را ايجاد نكــردههاست پروژههاي بازگشايي ترسي نداشته باشيم و بدانيم كه سالآن براي ساختش مورد استفاده قرار گيرد. ما براي پروژه
گويم به شرطي كه در حوزه اجرا پول اين  ار امام علي و شهيد كوچكي ميگويم، اما در خصوص پروژه بلومتري با اين صراحت نمي ٩٠و رينگ  ٥خصوص پروژه ژ

  با يادي از برادر شهيدش بابك نوري هريس، گفت: هنوز چهلمين روز شهادت بابك فرا  ،عضو شورا  ،مهدي نوري هريسد.  در ادامه  پروژه در جاي ديگر هزينه نشو
داد، در آن زمان كشور شرايط خاصي داشت و دچــار  كردم جواب نميدر خواب او را ديدم، هرچه صدا مي آگاهانه .نرسيده بود كه در خواب مالقاتي با وي داشتم

هاي اخير كشــور چيســت؟ بابــك در خــواب پاســخ  پرسند نظر شما در مورد شلوغيآيند و ميشلوغي شده بود، در خواب ديدم كه دو خبرنگار به سمت بابك مي
نشينند. خواهش بنده اين اســت كــه مســئولين  بينند و پاي صحبت مردم نميشنوند. مشكالت مردم را نمياي مردم را نميدهد كه متأسفانه مسئولين ما صدمي

اضافه كــرد: طــي مــدتي كــه افتخــار    ،ضو شوراي شهر رشتع  .براي خودشان الگوي درستي انتخاب كنند و پاي صحبت مردم نشسته و مشكالت مردم را ببينند
ام، بنده در زماني كه به آقاي شهردار رأي  ه مردم در پارلمان محلي و همچنين كميسيون عمران را به دست آورديم، تحقيقاتي را انجام دادهعنوان نمايندحضور به

ان از بودجــه ســال  ميليارد تومــ   ٦٠٠خواهيم خورد. ما  رمانند دوره پنجم باشد قطعاً به مشكل بشان بهدادم، تأكيد كردم كه اگر قرار باشد چيدمان و نوع مديريت
اي آوردند  ها تعطيل است، در مورد تعطيلي كارخانه آسفالت پرسيدم، بهانهرا براي بودجه عمراني در نظر داريم. ما دو كارخانه آسفالت داريم كه يكي از آن  ١٤٠٠

اي براي كارخانه آســفالت در نظــر  دهيم، اگر نياز است بودجه  توانيم توليد آسفالت خودمان را انجام دهيم تا هزينه را تا حد زيادي كاهشما مي .دار بودكه خنده
استفاده است. مــا    آالت سنگين شهرداري قابلدرصد از كل ماشين  ٥٠اتوبوس در شهر رشت داريم كه   ١٨٨بگيريم تا بتوانيم در شهر رشت تغيير ايجاد كنيم. ما 

كنيم، در اين زمينه بايد با ايجــاد گلخانــه از هزينــه كــرد اضــافه  ز بخش خصوصي گل تهيه ميدر شهري هستيم كه بيشترين بارش باران را در كشور داريم اما ا
هــاي نســقي را  مكاتبات حوزه زمين ٩٣هاي نسقي، گفت: بنده از سال نوري هريس با اشاره به وعده شهردار رشت در خصوص حل مشكل زمين ود.جلوگيري ش
شود. بنده بســيار  ها صادر مينامه داخلي اين پروانهدهند و با شيوههاي نسقي مجوز ساخت مين و تبريز به زمينام، شهرهايي همچون شيراز، اصفهامطالعه كرده

با آرزوي سالمت براي كادر درماني كشور، گفت: اين روزها كادر درمــان   ،عضو شورا، مسعود عباس نژاد در ادامه .خرسند هستم كه اين مشكل در حال رفع است
ادامــه داد: هــم  ايشــان   .جانبه به اين قشر زحمتكش در اين زمينه اســتار سخت قرار دارند و وظيفه مديريت شهري و اعضاي شورا كمك همهدر شرايطي بسي

ري كــه  اند بسيار؛ ما نيز خسته نباشيد خدمت تمامي مديران و پرسنل شهرداسؤاالت ما اعضاي شورا از شهردار زياد است و هم زحماتي كه آقاي شهردار كشيده
ميلياردي بــراي آســفالت شــهر رشــت در   ٤٦باس نژاد با اشاره به بودجه ع .نماييمهايي كه در بضاعت مالي شهرداري وجود دارد، عرض ميعليرغم تمامي ضعف

بــراي    ١٤٠٠ودجــه  اكنــون در منطقــه يــك باظهار داشت: آقاي شهردار در انتهاي بسته شدن بودجه به سمت شهرداري رشت انتخاب شــدند، هم ١٤٠٠بودجه 
ريزي بودجه در  برنامهآسفالت به پايان رسيده و در ساير مناطق نيز با مشكل مالي در اين زمينه مواجه هستيم. اينكه براي پل امام حسين و نيروي دريايي بدون  

در شهر رشت با بحران آسفالت روبرو هســتيم. ورودي  فوريت اين مبلغ در قالب آسفالت هزينه شود. ما نظر گرفته شده است، خواسته بنده بر اين است كه با يك
  ٩٠ضو شوراي شهر رشت ادامه داد: ما طلب بسيار زيادي از مسكن و شهرسازي داريم، اگر اين طلب دريافت شود قطعاً رينگ  ع  .شهر رشت زيبنده شهر ما نيست

هاي فرعي به مسكن مهر  با بيان اينكه ايجاد خيابان  ايشان  .ي مناسب ارائه شودبندمتري اجرايي خواهد شد. بايد به مديران زيرمجموعه توسط آقاي شهردار زمان
مواجه هســتند. در    در محله جماران، گفت: اين موضوع مشكالت بسياري را براي اهالي محله جماران ايجاد خواهد كرد و اكنون نيز مردم با ترافيك در آن منطقه

بندي باشد. موضوع پارك آبي بايد مشخص  شود بايد داراي جدول زمانها مطرح ميهاست در اين شهر صحبت از آنلسوز و... كه ساهاي عينك، زبالهمورد پروژه
عمراني ما كه در ســطح    همكارانگذار از دست رفت، زمين شهرداري در اختيار راهور است، اما  سليقگي اين پروژه و سرمايهشود كه چه شد، در گذشته با يك بي

حتماً در شهرداري برگزار شــود.   ٥باس نژاد اضافه كرد: دبيرخانه كميسيون ماده ع .شونددر حال كار هستند با مشكل از سمت راهور مواجه مي روزيشهر شبانه
بار و مسافر شهرداري رشت، اگر ما امروز اتوبوسراني خود را تعطيل كنيم هم اتفاقي رخ   ونقلها بايد تعيين تكليف شود، در زمينه سازمان حملبسياري از پرونده

شود كــه در كرونــا  كنند، چطور ميدستگاه داخل شهر كار مي ١٠٠دهد، زيرا در حال ارائه خدمتي در اين خصوص نيستيم، چطور ممكن است كه در تبريز نمي
  نماييم؟مسافر در هر اتوبوس ما اقدام به كاهش تعداد اتوبوس و دوركاري مي  بجاي افزايش تعداد اتوبوس جهت كاهش تعداد

اموال وجود ندارد، گفت: شهرداري هرساله به  اينكه در سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري رشت مدير  با بيان  از  عضو شوراي شهر رشت  عنوان يكي 
المان متوليان برگزاري اعياد و مناسبت  به خاطر نبود مدير اموال در سازمان سيما، مهايي در نظر گرفته مي ها،  نظر و فضاي سبز شهرداري  شود، اما متأسفانه 
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از بين ميها انجام مي ها كه ساالنه هزينه بسياري نيز براي آن رشت اين المان  اين سازمان نداريمشود  انباري براي نگهداري  أكيد كرد:  ايشان ت  .روند، ما اصالً 
  .خواهيم كه در مرحله اول درآمدزايي كنندمديراني را مي   خورند و بايد مديران درآمدزايي را بياموزند. مااي به درد شهرداري رشت نميمديران هزينه 

رساني  ها كه با اطالع عضو شورا با تشكر از كادر درماني، گفت: همچنين قدرداني از مردم عزيز، فعالين مدني و جهادي و رسانه   ،سيد حسين رضويان  در ادامه
تاج به يك مدرنيته است، اين مدرنيته يك فضاي بدون توجه به هويت  حادامه داد: رشت م  انايش  .موقع و صحيح براي مقابله با ويروس كرونا در تالش هستندبه

استراتژ به معناي گسترش شهر است و زماني كه بدانيم  توسعه  اين  استراتژي توسعه شهر چيست؟  بدانيم كه  بايد  به آن  براي رسيدن  ي توسعه  آن نيست و 
ايم بايد بدانيم  رضويان افزود: اگر استراتژي توسعه شهر را به بازگشايي گذاشته  سعه اقتصادي ما چه خواهد بود؟شهرمان چيست، به اينجا برسيم كه استراتژي تو

عضو شوراي      هاي شهرمان چه خواهد بود؟ايم آورده گذاري در نظر گرفته كه از اين مبنا شهر چگونه به آورده خواهد رسيد؟ و اگر استراتژي را بر اساس سرمايه 
رودخانه شهر رشت   به وضعيت  اشاره  گفت: سال با  رشت،  رودخانه صحبت ميهاي شهر  دو  اين  در خصوص  رودخانه هاست  دو  يادآور  شود،  براي مردم  كه  اي 

 چاره كار  خواهيم بنشينيم و بگوييم كه فالن دستگاه قرار است بيايد و اليروبي كند؟ آيا واقعاًهاي امروز است. تا چه زمان ميروزهاي شيرين گذشته و سختي 
ها قرار بگيرد، يا فاضالب صنعتي و بيمارستاني  خانه لوكال در مسير راه اين مخرج ريزد. اگر قرار است تصفيه مخرج فاضالب به داخل رودخانه مي  ٤٢همين است؟ 

تأكيد كرد: شرم بر من اگر اين جايگاه را    ايشان  .خواهيم اختراع كنيم. براي تمام اين مسائل در دنيا راهكار وجود داردنريزد چنين شود، ما كه چيزي را نمي
توانند به  هايي كه مي ها با تمام دستگاه كنم كه كارگروهي الزم براي اين رودخانه اشغال كنم و بخواهم با گفتار مردم را فريب دهم، اگر همكاران درخواست مي

عضو شورا با تسليت ايام عزاداري سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا (ع)،  ،  يعيسيد شمس شف در ادامه    .رفع مشكل اين دو رودخانه انجام دهند تشكيل شود
با تقدير از كادر درمان، گفت: آقاي    ايشان  .فرارسيدن هفته دولت و سالروز شهادت شهيدان رجايي و باهنر را گرامي داشت و روز كارمند را نيز تبريك گفت 

و گيالن  پزشكي  علوم  دانشگاه  رياست  قبول  ساالري  بايد  دادند،اما  انجام  كرونا  با  مبارزه  براي  بسياري  تالش  ايشان  به تيم  امكانات  كه  كافيكنيم  نبوده  اندازه 
ده  هايي كه شهردار در زمان ارائه برنامه و رأي اعتماد داده بود را عملي كرفيعي با بيان اينكه بخشي از وعده ش  .ها را دراين ميان نياز داريمومشاركت همه دستگاه 

هاي الزم هاي تخصصي برود و در آنجا با نظر مشاورين بررسي بايست به كميسيون است، گفت: در بخشي ديگر از اعضاي شورا نظرخواهي شده كه اين موارد مي 
ام دهد، همان فردي است كه  متري گاز، گفت: فردي كه قرار است اين پروژه را انج ٢٠عضو شوراي شهر رشت با اشاره به پروژه پل  .ها انجام شوددر خصوص آن 

تواند هر دو پروژه را همزمان انجام دهد؟ از طرفي مباحث مالي شهرداري را  در فلكه فرزانه قرار بود پروژه پل روگذر را انجام دهد و بايد مشخص شود كه آيا مي
سي برق اماكن خدمت رسان به مردم را قطع كند؟ مانند اين است  شود كبا انتقاد از قطع برق اماكن مربوط به شهرداري، گفت: مگر مي  ايشان  .بايد بررسي كرد

دهنده لزوم مديريت  كه بيمار در اتاق عمل در حال جراحي است! اين موضوع نشان كه بروند برق بيمارستان را به خاطر عدم پرداخت بدهي قطع كنند، درحالي 
شود و از سوي ديگر كل بودجه سال  وقتي چند پروژه چند هزار ميليارد توماني مطرح مي  شفيعي با اشاره به طرح چند پروژه بزرگ، گفت: .يكپارچه شهري است

بندي مشخص  ها زمان بندي كنيم و براي آن ها را اولويت حدود هزار ميليارد تومان است، يعني همان سنگ بزرگي كه عالمت نزدن است. ما بايد پروژه   ١٤٠٠
هايي  شده در كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا نشان از وجود اشكال  تصريح كرد: قراردادهاي بررسيشورا،    و حقوقيبودجه  ،رئيس كميسيون برنامه  .كنيم

به  آدينه  دارد. مجتمع  اين قراردادها وجود  نبايد    ٤٠٠تنهايي  در  درآمد محور هستيم، ما  به شهرداري بدهكار است. ما نيازمند مديران  تومان عوارض  ميليارد 
با اشاره به مشكل    ايشان  .ها را زخمي كنيمهاي مختلف استفاده كرده و پروژه شود را عين گوشت قرباني در پروژه شكل روتين وارد شهرداري مي  مبالغي كه به

  .هاي كميسيون ماده صد مربوط به نسق سازان است و اين اولويت بايد در شوراي ششم تعيين شودنسق سازان، گفت: دو، سوم پرونده 
ادامه داد: همه مباحثي   ايشان  ت.با تبريك روز پزشك و روز كارمند، ياد و خاطره شهداي دولت را نيز گرامي داش ،رئيسه شوراعضو هيئت ، نادر حسيني  ادامهدر 

صورت  ها را بهسال اين پروژه   ماهه نخستها است و اگر بتوانيم در ششباشد. محور نخست بحث پيگيري پروژه پيگيري مي  شده است در سه محور قابل  كه مطرح 
سيني با اشاره به توجه  ح   .عنوان مسئول پروژه قرار دهيم، كار با سرعت بيشتري پيش خواهد رفتدار در نظر بگيريم و فردي را عالوه بر رئيس سازمان به اولويت 

از ما فرار كند.  نبايد اجازه دهيم سرمايه گذاري است و  گذاران، گفت: محور دوم ما حوزه سرمايه جدي مجموعه مديريت شهري به سرمايه  گذار دلسرد شده و 
ريزي داشته باشيم تا در  صورت ساماندهي شده در اختيار نداريم. ما بايد برنامه موضوع سوم مطالبات مردم در محالت است. ما در حال حاضر مطالبات مردم را به 

شوراي    فرهنگي، اجتماعيعضو كميسيون    .شود تا اميد به محالت شهر رشت بازگردد مشكل محله برطرف    ٥هر محله طي مدت حضور شوراي ششم حداقل  
هاي كرونايي بايد تخفيفي در نظر گرفته شود و اين كار بايد خيلي زود به نتيجه برسد. همچنين در نظر گرفتن مسير  ودفن فوتي شهر رشت، گفت: در بخش كفن 

رئيس شورا با بيان اينكه در بحث  نايب ،  مجيد عزيزي  در ادامه  .بودجه الزم در نظر گرفته شود  ،  ين طرحسالمت و گردشگري موضوع خوبي است و بايد براي ا
منطقه الكان مستعد براي توسعه شهري است و با توجه به وجود اين   ٥كود آلي و مكان مستقر در آن نيازمند تجديدنظر هستيم، گفت: در صورت اجراي پروژه ژ

ادامه داد: پيش از توسعه منطقه بايد جابجايي مكان شركت كود آلي انجام    ايشان  .آيدمحيطي براي شهروندان به وجود مي ث زيست مكان در منطقه فوق مباح
  اي در محيطي موجود در منطقه سراوان بايد امنيت جسمي و سالمت مردم براي ما در اولويت اول باشد، لذا اگر قرار شد بودجه شود. با توجه به مشكالت زيست 

زيزي افزود: در حوزه نيروهاي انساني بايد اهتمام بيشتري در نظر گرفته شود، شايد به دليل عدم خالقيت در  ع  .نظر گرفته شود براي اين مردم در نظر بگيريم
موقع  اين است كه آسفالت به   رئيس شورا با اشاره به وضعيت آسفالت شهر رشت، گفت: خواهش بندهنايب   .شودبدنه مديريت شهري از اين نيروها استفاده نمي

  .انجام شود، زيرا مردم در اين زمينه اعتراض بسيار زيادي دارند
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  دستورات جلسه : 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت   ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ   ١٤٠٠ـ   ٢٠٣٠اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري    ١٤٠٠/ ٤/ ٥مورخ    ٥٠٢شده به شماره  

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  ميليون    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت  (سي  ريال 
حسب  گيالن  استان  علميه  هاي  حوزه  خدمات  مركز  به  مالي  كمك  تومان) 

شماره   مرك   ١٤٠٠/ ١/ ٢٣مورخ    ٩٧٤/ ١٤٠٠درخواست  محترم  خدمات  مديركل  ز 
حوزه هاي علميه استان مبني بر مساعدت مالي به طالب و روحانيون محترم كه  
منابر متحمل مشكالت   و  دليل تعطيلي مساجد  به  كرونا  ويروس  ايام شيوع  در 
عديده معيشتي شده اند و ممر درآمدي براي ارتزاق نداشته و ندارند به جهت  

اعتبار  رديف  از  و  عزيز  قشر  اين  به  مالي  سالجاري    ١٥٠٢٠٤ي  حمايت  بودجه 
 ) اقدام نمايد. NGOتحت عنوان(كمك به سازمان هاي مردم نهاد  

در كميسيون برنامه و بودجه 
و حقوقي شـورا مطـرح و بـا 
شـهرداري  پيشنهادي  اليحه 
ــغ  ــت مبل ــقف پرداخ ــا س ت

موافقت ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠ ريال 
  گرديد.

ــي و  ــيون فرهنگـ در كميسـ
اجتماعي شـورا مطـرح و بـا 

شـهرداري اليحه   پيشنهادي 
  موافقت گرديد.

١  

  

  

١٥٢  

٢٤  
٥  

١٤٠٠  
  
  
٥  
٥  

١٤٠٠  

كمك مالي به مركز خدمات حوزه هاي علميه استان گيالن تا سقف    با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
اعتباري  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پرداخت مبلغ   رديف  از   ، ميليون تومان)  به سازمان    ١٥٠٢٠٤ريال(پانزده  عنوان(كمك  بودجه سالجاري تحت 
 ) به اتفاق راآرا موافقت گرديد. NGOهاي مردم نهاد  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

  ١ـ٢

به شماره  نامه   رشت  شهرستان  محترم  ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٥٢فرمانداري 
شماره   به  بند  ١٤٠٠/ ٥/ ٣١مورخ    ٨٨١شده  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه  مصوبات    ١در 

    به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ٦دويست و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
)، شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٠/ ١/ ٢٨آن (مصوب    قانون شهرداري و اصالحي   ١٠١بر اساس ماده  ـ  

حق دخالت در تفكيك و افراز اراضي و تعيين قدرالسهم شهرداري (اعم از عين زمين يا معادل  
شهرداري مكلف است نسبت به نقشه    ،قيمت روز آن) از زمين مورد تفكيك و افراز نداشته است 

تهيه  يا  تفكيكي  جامع  طرح  ضوابط  اساس  بر  مالك  توسط  با  شده  و  مصوب  هادي  يا  تفصيلي 
نصاب ها و دستورالعمل نامه مالحظه ضوابط، آيين  با رعايت حد  و  تفكيك و  هاي شهرسازي  هاي 

) ماده  موضوع  شهري  نيازهاي  كمبود  ١حداقل  با  متناسب  شهري  عمران  و  نوسازي  قانون   (
هت دسترسي  هاي خدمات عمومي بعالوه با توجه به وجود شوارع و معابر عمومي موجود جسرانه 
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و استفاده مناسب از قطعات تفكيكي و ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك اعالم نظر نمايد  
ها را عنداللزوم عيناً و در غير اين صورت به قيمت روز دريافت نمايد و در قبال آن  و قدرالسهم 

اشته و از  هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. شورا بر اين امور نظارت استطالعي د
مي  اعمال  خود  تأييد  مورد  فرد  به طريق  تبصره  نمايد.  اخير  قسمت  اصالحي    ١٠١ماده    ٤موجب 

مورد   زمين  عين  از  شهرداري  قدرالسهم  تأمين  امكان  كه  مواردي  در  صرفاً  شهرداري  قانون 
تواند معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي با تصويب  تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي 

بند   بنابراين  نمايد.  دريافت  شهر  اسالمي  بهاي    ١شوراي  وصول  با  موافقت  بر  دائر  مصوبات 
مترمربع قدرالسهم زمين شركت تعاوني مسكن استانداري گيالن صرفا در    ٤٩٤٧/ ٢١كارشناسي  

ها صورت رعايت موارد فوق و ذكر شهرداري در اليحه مبني بر نياز شهرداري به عين قدرالسهم 
با قوانين نخواهد داشت. قسمت    و عدم امكان  از عين امالك مورد تفكيك مغايرتي  تأمين آنها 

كاركنان   زمين  از  قدرالسهم  ميزان  همين  اخذ  به  شهرداري  الزام  بر  دائر  مصوبه  اخير 
عين   به  شهرداري  نياز  بودن  نامعلوم  و  شهرداري  پيشنهاد  فقدان  از  نظر  قطع  جهادكشاورزي 

  .ات شوراست قدرالسهم خارج از حدود اختيار

رأي مخالف، مقرر گرديد    ٢رأي موافق و    ٩مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي با    متن مصـوبه شـورا:
قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك   "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ٦مورخ    ٢١٠مصوبه جلسه    ١ـ بند    اعالم گردد؛

  ؛"زمين هاي جهاد مربوط به شركت تعاوني مسكن استانداري گيالن 
نشده است. لذا   با عنايت به مفاد اعتراض وارده از سوي هيئت تطبيق، داليل و مستندات الزم جهت اتخاذ تصميم در اليحه، ارائه 

قانون شهرداري ها، به شهرداري    ١٠١ايراد وارده پذيرفته، مصوبه كان لم يكن و پرونده جهت هرگونه اقدام قانوني وفق مفاد ماده  
 عودت داده مي شود. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  حسيني نادر   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٦
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    ٢  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٢

به شماره   ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٥٢نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت 
شماره   به  بند  ١٤٠٠/ ٥/ ٣١مورخ    ٨٨١شده  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه  مصوبات    ٣در 

    به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ٦دويست و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
بند  ـ   به موجب  انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و    ٨٠ماده    ٦اوالً  قانون تشكيالت، وظايف و 

د مردم  ترغيب  و  تشويق  شهر  شوراي  وظيفه  شهرداران  مراكز  انتخاب  گسترش  خصوص  ر 
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با هماهنگي دستگاههاي ذيربط است. ثانياً بر اساس   گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي 
راهنمايان گردشگري صرفاً مجاز به    ١٣٩٤/ ٩/ ١مصوب    -آيين نامه راهنمايان گردشگري  ٣ماده  

سو از  مجاز  گردشگري  و  مسافرتي  خدمات  هاي  شركت  و  دفاتر  به  راهنمايي  خدمات  ي  ارايه 
دفتر   يا  و  فرد  به  گردشگري  راهنماي  سوي  از  مجوز  و  فعاليت  واگذاري  و  باشند  مي  سازمان 

بند   بنابراين  است.  ممنوع  غيرمجاز  برگزاري    ٣مسافرتي  به  شهرداري  الزام  بر  دائر  مصوبات 
به   مكلف  را  شهرداري  مردم  تشويق  جاي  به  كه  اين جهت  از  جنگل  با جنبش  مرتبط  تورهاي 

گردشگري كرده مغاير قانون است و از حيث الزام شهرداري به تخصيص    تصدي توسعه صنعت 
راهنماي گردشگري دخالت در جريان    -خودرو الزم براي اجراي تور توسط آقاي مهدي احمدي 

  .شودعادي امور شهرداري محسوب مي

رأي مخالف، مقرر گرديد    ١رأي موافق و    ١٠مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي با    متن مصـوبه شـورا:
طرح برگزاري تورهاي مرتبط با    "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ٦مورخ    ٢١٠مصوبه جلسه    ٣ـ بند      اعالم گردد؛

 ؛ ضمن پذيرش ايراد فرمانداري، مصوبه مذكور كان لم يكن گرديد. "جنبش جنگل 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☒  ☐سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ٢

ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٥٢فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  نامه  
شماره   به  بند١٤٠٠/ ٥/ ٣١مورخ    ٨٨١شده  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه  مصوبات    ١٠در 

    به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ٦دويست و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
تصميم هنگام  به  موظفند  به شوراها  راجع  سياست   گيري  به  توجه  بر  عالوه  كلي  عوارض  هاي 

بودجه، سياست  و  برنامه  ماده  قوانين  به شرح  را  دولت  نحوه  آيين   ١٤هاي عمومي  اجرايي  نامه 
  ٥ماده    ٣موجب تبصره  وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر مراعات نمايند. به

تبصره   و  عوارض  تجميع  به  موسوم  مال  ٥٠ماده    ٣قانون  و  قانون  قوانين  افزوده  ارزش  بر  يات 
شهرداري  به  وجوه  يا  عوارض  پرداخت  از  معافيت  يا  تخفيف  اعطاء  به  مربوط  و  مقررات  ها 

بعالوه طبق بند (ت) ماده  ها ملغي مي دهياري  برنامه   ٢٣گردد.  هاي توسعه  قانون احكام دائمي 
شهرداري  عوارض  بخشودگي  و  تخفيف  هرگونه  استكشور  ممنوع  دولت  توسط  نظر  ها  به   .

رسد در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري منوط به تأمين آن  مي
ماده   بند (ش)  مطابق  است.  بودجه عمومي ساالنه كشور  و  آيين  ١٤از  نحوه وضع  اجرايي  نامه 

امكانات   ايجاد  و  تبعيض  بدون  بايد  توسط شوراهاي اسالمي شهر وضع عوارض  وصول عوارض 
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برا مصوبات دائر بر جايزه تشويقي (تخفيف) عوارض ساختمان    ١٠ي همه باشد. لذا بند  عادالنه 
و   عدالت  گرفتن  ناديده  قانوني  موجه  دالئل  بدون  وصول  هنگام  در  گيالن  قدس  سپاه  نظامي 

   .گرددمغاير با اصل سوم قانون اساسي تلقي مي 

رأي مخالف، مقرر گرديد    ٢رأي موافق و    ٩تبادل نظر و اخذ رأي با  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و    متن مصـوبه شـورا: 
گردد؛ بند    اعالم  جلسه  ١٠ـ  خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ٦مورخ    ٢١٠مصوبه  در  رشت  شهر  اسالمي  احداثات   تشويقي"شوراي  به    با   مربوط 

 يد. ؛ ضمن پذيرش ايراد فرمانداري مصوبه مذكور كان لم يكن گرد"گيالن  قدس  سپاه نظامي صرفاً  كاربري

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☒  ☐سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    ٢  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٤ـ٢

شماره  نامه   به  رشت  شهرستان  محترم  به   ٢٤/٥/١٤٠٠مورخ    ٥٦٥٢/١/١٤٠٠/٨٠٢٩فرمانداري  شده  ثبت 
بند  ١٤٠٠/ ٣١/٥مورخ    ٨٨١شماره   به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه  دهمين ١٢در  و  دويست  مصوبات 

    به شرح؛ ٦/٥/١٤٠٠جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
ماده   طبق  تبصره    ١٣اوالً  آيين دستورا  ٣ماده    ٣و  دانش لعمل  نقل  و  اجرايي حمل  آموزان  نامه 

مي  دريافت  ناوگان  راننده  كه  (مبلغي  مربوط  خدمات  خريد  نرخ  بايد  مدارس  سال  هر  نمايد) 
نامه با امضاي فرماندار پيشنهاد  آيين  ١٨حداكثر تا پايان اسفند ماه توسط كارگروه موضوع ماده  

مصوبات دائر بر تصويب نرخ    ١٢د. بنابراين بند و پس از تصويب شوراي شهر براي اجرا ابالغ گرد
آموزان مدارس پيشنهادي شهرداري رشت از اين جهت كه قبالً توسط  كرايه حمل و نقل دانش 

اصالحي ماده    ٢٧كارگروه مذكور بررسي و پيشنهاد نشده مغاير مقررات است. ثانياً مطابق بند  
اسال  ٨٠ انتخابات شوراهاي  و  وظايف  تشكيالت،  تصويب  قانون  شهرداران  انتخاب  و  كشور  مي 

شهري بر عهده شوراي اسالمي شهر است. بنابراين مصوبه كه به  نرخ كرايه وسايط نقليه درون 
جاي تصويب نرخ كرايه درصد افزايش كرايه را آنهم بدون ذكر مصوبه سابق تعيين كرده مغاير  

  .قانون است 

      

  از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق رآرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس  متن مصـوبه شـورا:
نرخ پيشنهادي سرويس مدارس شهر رشت     "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ٦مورخ    ٢١٠مصوبه جلسه    ١٢ـ بند  

تحصيلي   بند     ؛ "١٤٠١-١٤٠٠براي سال  تطبيق طي  از سوي هيئت  وارده  ايراد  به    –  ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٥٢ماره  نامه ي ش  ٤باتوجه 



  

~ ٩٣ ~ 
 

  

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ٢١جلسه رأس ساعت 

 ، مقرر شد اليحه جهت اصالح و ارائه مجدد به اين شورا، عودت داده شود. ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٣

بررسي  العاده شورا به منظور  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث  متن مصـوبه شـورا:
هاي  نامه شماره  به  فرمانداري  پيشنهادي    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٢و    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٣هاي  لوايح  بررسي  و 

 ١٤٠٠- ٣٣٨-،ش ر ف ١٤٠٠/ ٤/ ٢مورخ  ١٤٠٠ـ   ٢٢٧٣،ش ر ف ـ   ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٧١٧شهرداري به شماره هاي ؛  ش ر ف ـ 
 برگزار گردد.   ١٦:٣٠رأس ساعت  ١٤٠٠/ ٦/ ١٠روز چهارشنبه مورخ  ١٤٠٠/ ٥/ ١٨مورخ ١٤٠٠-٢٦٢٣- رف  و ش١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضويانسيد حسين   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  *  ١٠/٦٠/١٤٠٠مورخ :      ٥*  جلسه شماره : 
العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس  ، پنجمين جلسه٨/٦/١٤٠٠/ش مورخ  ٩٨٠/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره     در محل ساختمان شوراي   ١٦:٣٠ساعت    (فوق 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  

  دستورات جلسه : 
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  -

كوچه   مساحت دو رشته  مجموع  درخصوص واگذاري١٤٠٠/ ٤/ ٢٦مورخ    ١٤٠٠ـ  ٢٩٤٢  -ره  ش ر ف ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شما
د نيز  و  متري  گيالن  وهشت  استان  اطالعات  كل  اداره  سايت  محدوده  در  داخل  متروكه  متري  چهار  فرعي  كوچه  كل   رشته  اداره  به 

  اطالعات. 

ريال كمك مالي  ٢٢/ ٥٩٩/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ     ١٤٠٠/ ٥/ ١٨مورخ  ١٤٠٠-٢٦٢٣-رف ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش
  . "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري  تحت عنوان   ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري  به آقاي سيروس ماليي، 

شهرداري    امالك  از   نقطه  ٢رارداد اجاره  درخصوص ق ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٧١٧ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
  .  شركت خدمات ارتباطي رايتل BTSجهت نصب دكل 

در خصوص واگذاري ششدانگ يك باب مكان تجاري    ١٤٠٠/ ٤/ ٤مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٢٧٧ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
مساحت   ماهيا   ٤٩٧/ ٨٧به  اجاره  قالب  در  زرجوب  بازارچه  در  واقع  مبلغ  مترمربع  به  عاليات   ١٠٠٠نه  عتبات  بازسازي  ستاد  به  ريال 

  استان(موكب الزهرا). 

نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره      ١٠ـ١و    ٩،    ٣،  ٢،  ١پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٣ـ بررسي 
مورخ   رشت  اسالمي شهر  شوراي  يازدهمين جلسه  و  دويست  زمين  با    ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مصوبات  از  قدرسهم شهرداري  شرح؛  به  موضوعاتي 

شركت تعاوني مسكن جهاد كشاورزي گيالن، كمك به هيئت كاراته استان، طرح اجراي ساختمان سبز و تعرفه سازمان حمل و نقل بار در  
  بخش ترافيك ( درآمد حاصل از پارك حاشيه اي) .  

به شماره   رشت  فرمانداري شهرستان  نامه  بررسي  بند    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٢ـ  به  اعتراض  مصوبات دومين    ١پيرامون 
  با موضوع؛انتخاب اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا.  ١٤٠٠/ ٥/ ١٨جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد محمد تقي احمدي، ياد   نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
با اشاره به اينكه در تالش براي مهيا كردن شرايط حضور و مشاركت بخش  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت،    كارگرنيا،  واثق  حسين  محمد  جلسه  آغاز  در       

اظهار كرد:خصوصي در پروژه هاي بزرگ رشت   با حضور    اي  پروژه   اجراي  خصوص  در  رشت  شهرداري  در   ايجلسه   گذشته  روز   هستيم  تجاري و گردشگري 
خوبي برخوردار نيستند و    شرايط  از   بخش خصوصي در خيابان پرستار برگزار شد و با توجه به اينكه زير ساخت هاي گردشگري رشت  ارانگذسرمايه    شهردار و

بالغ بر   اين شهر  اقامتي در  از هتل ها و مراكز  با اجراي اين پروژه زير ساخت هاي گردشگري رشت رو به    ٤٠بسياري  از عمر آنان مي گذرد، اميدواريم  سال 
  ٤٦٣  و هزار ١٤٨  متراژ  با   گردشگري  تجاري  مجتمع    اين   ت:محمد حسين واثق كارگرنيا به تشريح مشخصه هاي فيزيكي اين پروژه پرداخت و گف  .بودي برودبه

افزود: در قسمت زيرزمين   ايشان  .قرار خواهد گرفت زيرهمكف در ديگر طبقه ٢ و همكف  روي  احداث خواهد شد كه بيست طبقه از آن طبقه ٢٣ در و مترمربع
  عنوان  به   در طبقه همكف البي هتل، فضاي ورزشي و استخر وجود دارد و طبقات اول تا پنجم آن  و  است  شده  گرفته   نظر  در  پاركينگ  طبقه  دو   اين مجتمع

خدماتي هتل، طبقه دهم تا  _ت، طبقه نهم اداري رستوران، طبقه هشتم تاالر و سالن اجتماعا هفتم طبقه سينمايي، فضاي ششم  طبقه تجاري، واحدهاي پاركينگ
رئيس شوراي شهر با تاكيد بر همراهي استانداري، نمايندگان مردم رشت در   .شده استعنوان رستوران در نظر گرفته  عنوان هتل و طبقه بيستم نيز به نوزدهم به  

فعلي شهرداري رشت توان تامين مالي اجراي چنين پروژه هايي را ندارد و به   مجلس، فرمانداري، كميسيون ماده پنج و غيره تصريح كرد: متاسفانه در شرايط
كارگرنيا به موضوع رفع مشكل زمين هاي    . همين علت قصد داريم با مشاركت بخش خصوصي، پروژه هاي مهم، اولويت دار و ماندگار در رشت اجرايي كنيم

اعضاي شوراي پنجم و ششم رشت و همچنين پيگيري هاي شهردار و مجموعه شهرداري رشت به وضعيت  تالش    با  مهم  اين    نسقي در رشت اشاره كرد و گفت:
نامه به همراه  عنوان مصوب كننده اين شيوه نامه به وجود آمده است كه براي رفع آن بايد شورا به شيوه   اجراي   خوبي رسيده است اما برخي از موانع در مسير 

 .به زودي با رفع موانع موجود، شهروندان بتوانند با خيالي آسوده نسبت به ساخت و ساز اقدام كنند  ...اءكند تا ان شا  شهردار رشت در تهران حضور پيدا
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افزود: استاندار گيالن در جلسه اي پيرامون    ،سازهاي نسقي تأكيداتي داشته اند  و  ساخت  پيرامون  اي  جلسه  در  نيز  گيالن  استاندار  امروز  اينكه  بيان   با  ايشان
رئيس شوراي    .پيشگيري، رفع مشكل پيش آمده در اجراي شيوه نامه است  راهكارهايلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز تاكيد فراواني داشت و يكي از  ج

لي ترافيك كشور را  نقل شوراي ترافيك شهرستان ـ استان و شوراي عا و حمل جامع طرح  هدر ادامه با اشاره به اينكه ايجاد پارك حاشيه اي در رشت مصوب  شهر
و اين حق را از ديگران سلب مي كنند   شهر رشت ، افرادي از ساعات هاي اوليه روز تا پاسي از شب خودروهاي خود را پارك هاي خيابان از برخي در: افزود دارد،

عمومي و متعلق به شهرداري است عدالت رعايت مي شود و افراد ديگر نيز مي توانند از فضاي پارك هاي حاشيه اي    فضاهاي  ءو با اجراي پارك حاشيه اي كه جز
پارك حاشيه اي ايراداتي وارد است بايد بررسي شود    موضوع  پيمانكار، پيرامون  شركت  اقدامات  و  قرارداد  به  اگر   كارگرنيا با بيان اينكه.عادالنه بهره مند شوند

 . شود  راهكارهاي درست اجرايي تعيين بررسي و   انچه شركت طرف قرار داد با شهرداري رشت در اين باره به تعهداتش عمل نمي كند اين موضوع بايد گفت: چن 
  نطق پيش از دستور ناطق اول:

: روز گذشته سالروز عمليات غرورآفرين كربالي دو  اذعان داشتبا ذكر خاطراتي از دوران دفاع مقدس،    ،رئيسه شوراي شهر رشتعضو هيئت   ،هادي رمضاني   سپس
و همه شهدايي  بود كه متعلق به فرزندان گيالن زمين و شهرستان و شهر رشت بود و يادي كنيم از شهيدان حاج محمود قلي پور، شهيد گلستاني، شهيد عادلي  

ادامه داد: سپاه قدس گيالن در اين عمليات نقش محوري داشت. انجام  ايشان    .رسيدند و در آن روز در اين عمليات حضور يافتندكه در اين عمليات به شهادت  
قه  ها بود قرار بر اين بود كه عملياتي در آن منطرفت و دليل آن وجود جاسوس ها لو ميعمليات در كردستان و آذربايجان غربي بسيار سخت بود و اكثراً عمليات 

  .انجام شود تا تراكم نيروهاي عراقي كاسته شود و با شهادت تعداد زيادي از جوانان اين استان و شهر رشت اين عمليات انجام شد
راي اين  رمضاني با اشاره به اسارت دكتر محمدرضا احمدي سنگري نماينده فعلي رشت در مجلس شوراي اسالمي در همين عمليات، ياد و خاطره شهدا و اس

  .يات را گرامي داشتعمل

    اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شـورا  ١٤٠٠/ ٦/ ٦مورخ  ٩٤٣ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ٦/ ١مورخ  ١٤٠٠ـ  ٣٨٤١اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ   -١

ادل نظـر و اخـذ رأي، ضـمن با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبـ  "پرداخت غرامت خانواده داوودي و جناني"در خصوص
  مخالفت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود. 

  دستورات جلسه : 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده ١٤٠٠/ ٤/ ٢٦مورخ    ١٤٠٠ـ  ٢٩٤٢  -اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
اينكه   ١٤٠٠/ ٥/ ١٠مورخ    ٧٥٥به شماره   بر  رشت    شهرداري   در دبيرخانه شورا مبني 

كوچه هشت متري و نيز    مساحت دو رشته  مجموع  دارد؛ نسبت به واگذاري  نظر  در
كل    ود اداره  سايت  محدوده  در  داخل  متروكه  متري  چهار  فرعي  كوچه  رشته 

از شده  مجزي  گيالن  استان  از    ١٨٤پالك    اطالعات  مساحت    ٧٧فرعي  به  اصلي 
دادگستري    ٣٨٨١/ ٥٠ رسمي  كارشناسان  هيات  نظريه  برابر  كه  مربع    مبلغ به  متر 

ريال   ميليون  هفت  و  شصت  و  هشتصد  و  ميليارد  نه  و    ٦٩/ ٨٦٧/ ٠٠٠/ ٠٠٠( شصت 
اطالعات ر كل  اداره  به  مورخ  يال)  صورتمجلس  حسب  اداره    ١٤٠٠/ ١/ ٢٨،  مقر  در 

 نمايد.   اطالعات، اقدام

ــه و  ــيون برنامـ در كميسـ
بودجــه و حقــوقي شــورا 
ــه  ــا اليحــ ــرح و بــ مطــ
پيشــــنهادي شــــهرداري 

  موافقت گرديد.
ــران و  ــيون عمـ در كميسـ
توسعه شهري شورا مطـرح 
و بـــا اليحـــه پيشـــنهادي 

  موافقت گرديد.شهرداري  

٤  

  

٢  

٧  
٦  

١٤٠٠  
  
  
٨  
٦  

١٤٠٠  

 وكوچه هشت متري و نيز د   مساحت دو رشته  مجموع  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص واگذاري   متن مصـوبه شـورا: 
 ٧٧فرعي از   ١٨٤پالك    رشته كوچه فرعي چهار متري متروكه داخل در محدوده سايت اداره كل اطالعات استان گيالن مجزي شده از 

مساحت   به  مربع   ٣٨٨١/ ٥٠اصلي  دادگستري    ، متر  رسمي  كارشناسان  هيات  نظريه  و   مبلغ به  برابر  هشتصد  و  ميليارد  نه  و  شصت 
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. يال) به اداره كل اطالعات ر ٦٩/ ٨٦٧/ ٠٠٠/ ٠٠٠(شصت و هفت ميليون ريال 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤



  

~ ٩۶ ~ 
 

  

  

  

      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  عاشـريرضا   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه   رديف 
  نظر كميسيون  

  ذيـربـط 

  شماره 

  جلسه 

  تاريخ  

  جلسه 

٢  

شهرداري ش اليحه  شماره  به  مورخ ١٤٠٠-٢٦٢٣-رف  رشت 
شماره    ١٤٠٠/ ٥/ ١٨ به  شده  در    ١٤٠٠/ ٥/ ١٩مورخ    ٨٢٥ثبت 

دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد نسبت  
مبلغ   پرداخت  سيروس ٢٢/ ٥٩٩/ ٠٠٠به  آقاي  به  مالي  كمك  ريال 

كه به دليل عدم تمكن مالي تقاضاي دريافت كمك مالي را ماليي  
اند   برابر  نموده  كميته    ١٤٠٠/ ٣/ ٨مورخ    ١/ ٤٢٥٢٥٣شماره    نامهو 

امام(ره) كميته  حما  تحت  مددجوي  نامبرده   ، امداد  آن    يت 
باشد  اعتباري  و    مي  رديف  تحت    ١٥٠٣٠٢از  سالجاري   بودجه 

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

در كميسيون برنامه و بودجـه و حقـوقي شـورا 
ي شهرداري موافقـت مطرح و با اليحه پيشنهاد

  گرديد.
  

در كميسيون بهداشت و محـيط زيسـت شـورا 
 مطرح و با اليحه پيشنهادي شهرداري موافقـت
گرديد مشـروط بـه اينكـه در چنـين مـواردي 

ي اسالمي شهر اي مناسب در شوراوحدت رويه
  اتخاذ گردد .  رشت

٤  
  
  
  
  
٢  

٧  
٦  

١٤٠٠  
  
  
١  
٦  

١٤٠٠  

شـورا: مصـوبه  مبلغ     متن  پرداخت  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  سيروس  ٢٢/ ٠٠٠/٥٩٩با  آقاي  به  مالي  كمك  ريال 
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري  تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري ماليي، 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٩٧ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٧١٧شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  اليحه  
شماره      ١٤٠٠/ ٣/ ٢٢ به  شده  در    ١٤٠٠/ ٣/ ٣١مورخ    ٤٧٩ثبت 

مبني  شورا  دارد؛    دبيرخانه  نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر 
شهرداري جهت نصب    امالك  از  نقطه  ٢نسبت به قرارداد اجاره  

  ا پيوست ب  ليست  برابر  شركت خدمات ارتباطي رايتل  BTSدكل  
  اجاره  قرارداد  مذكور مبني بر تمديد  شركت  درخواست  به  توجه
شهرداري    به  متعلق  اراضي  نقطه از  ٢  در  موجود  BTS  هاي  دكل

و    ارزيابي  كميسيون  نظريه   اخذ  از  شهرداري پس   كه شهرداري 
ر  شماره  نامه  توافق  انعقاد   با   ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٨مورخ    ٢٦١٧٩٩- ش 

مبني بر واگذاري نقاط مذكور به    رايتل  ارتباطي   خدمات   شركت 
با  يكساله  اجاره  صورت    رسمي   كارشناس   نظريه  اخذ  و 

مذكور اقدام نموده    نقاط  بهاي  اجاره  مبني بر تعيين  دادگستري
با و    شدن  گسترده  و  فناوري   افزون  روز  رشد  به  عنايت  است 

  اپراتورهاي  تقاضاي  افزايش  آن  تبع  به  و  ارتباطي  هايشبكه 
  بر  مبني  اينترنت  خدمات   دهنده  ارائه  هايت شرك  و  همراه  تلفن
 اقدام نمايد.   شهر، سطح در  مخابراتي  هاي دكل  نصب

در كميســيون برنامــه و بودجــه و حقــوقي شــورا 
ــنهادي  ــه پيش ــا اليح ــت ب ــمن موافق ــرح ض مط
شهرداري، مقرر گرديـد قـرارداد مـذكور در سـال 
آتي پس از تصـويب در شـورا بـر اسـاس گـزارش 

 گردد.رسمي تمديد  
در كميسيون عمران و توسعه شهري شورا مطـرح 
و  با اجاره دو نقطه از امالك شهرداري رشـت بـه 

هاي ذيل الذكر با قيمت پايه كارشناسي تـا نشاني
 گرديد.  موافقت  ١٤٠٠پايان سال  

سايت مسكن مهر، جنب مسجد امـام هـادي،   -١
  (داخل پارك)

  سايت مسكن مهر، داخل ميدان غدير  -٢
بـا   ١٤٠١مقرر گرديد از ابتداي سـال    و همچنين

ساز و كار جديد و با عنايت به انتفاعي بودن طرح 
و در نظر گرفتن مناقع شهرداري اليحـه در اوايـل 

به شورا ارايه و مـورد   ١٤٠٠سه ماهه چهارم سال  
بحــث و بررســي قــرار گرفتــه و پــس از تصــويب 

  اجرايي گردد.

٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  

  
  

  
  

٣  
٦  

١٤٠٠  
  
  
  
  
  
  
  
٨  
٦  

١٤٠٠  
  
  
  

  

 هاي در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات در خصوص نصب دكل ، عنوان عضو ناظر شوراي شهر رشتبه  ، ادامه مجيد عزيزيدر     خالصه مفيد مذاكرات :

BTS   وجود ندارد و بيشتر نظرات كارشناسي مطرح است و با توجه به اينكه كميسيون برنامه، بودجه و    هااي براي اجاره دكلنامهاظهار داشت: ضوابط و شيوه
  .ها ابالغ شودنامه مشخص اجاره دكلنامه مدوني در اين خصوص وجود داشته باشد، قرار شد در اين زمينه اقدام شود تا شيوهحقوقي در نظر داشت كه شيوه

  BTSشهرداري جهت نصب دكل  امالك از نقطه ٢با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  قرارداد اجاره  متن مصـوبه شـورا:
در دونقطه برابر ليست پيوست، به  ١٤٠٠براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري  و تا پايان سال    شركت خدمات ارتباطي رايتل،

ا توجه به انتفاعي بودن طرح و لحاظ منافع شهرداري مقرر گرديد؛ در اوايل  ، ب١٤٠١و همچنين براي  سال     . گرديد  اتفاق آرا موافقت 
به شورا ارائه و با ساز و كار جديد بررسي و اتخاذ تصميم    BTSسه ماهه چهارم سال، قرارداد مبحوثه عنه هم زمان با كليه دكل هاي  

   گردد. 

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٩٨ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ـ  اليحه   ف  ر  ش  شماره  به  رشت  مورخ   ١٤٠٠ـ    ٢٢٧٧شهرداري 
در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ    ٥٦٦ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٤/ ٤

عتبات  بازسازي  ستاد  درخواست  حسب  شهرداري  اينكه  بر  مبني 
نظر   از ستاد مذكور در  به جهت حمايت  عاليات استان(موكب الزهرا) و 

يك   ششدانگ  واگذاري  به  نسبت  مساحت دارد؛  به  تجاري  مكان  باب 
قالب    ٤٩٧/ ٨٧ در  مذكور  ستاد  به  زرجوب  بازارچه  در  واقع  مترمربع 

 ريال اقدام نمايد.   ١٠٠٠اجاره ماهيانه به مبلغ  

در كميسيون برنامـه و بودجـه و حقـوقي 
ــنهادي  ــه پيش ــا اليح ــرح و ب ــورا مط ش

  شهرداري موافقت گرديد.
در كميسيون فرهنگي و اجتمـاعي شـورا 

موافقــت بــا اليحــه  منمطــرح و  ضــ
مقـــرر گرديـــد پيشـــنهادي شـــهرداري 

هاي الزم از اين موكـب بـه عمـل حمايت
  آيد.

٢  
  
  
٣  

٣  
٦  

١٤٠٠  
  
  
٩  
٦  

١٤٠٠  

  ٤٩٧/ ٨٧يك باب مكان تجاري به مساحت    با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري ششدانگ   متن مصـوبه شـورا: 
ريال به ستاد بازسازي عتبات عاليات استان(موكب الزهرا) به    ١٠٠٠مترمربع واقع در بازارچه زرجوب در قالب اجاره ماهيانه به مبلغ  

 هاي الزم از اين موكب را به عمل آورد. گرديد ومقرر شد؛ شهرداري حمايت اتفاق آرا موافقت 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء    رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

شهرداري ف اليحه  ر  ش  شماره  به  مورخ    ١٤٠٠- ٣٣٨-رشت 
در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ    ٨٠٠ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٥/ ١٦

به   نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا، 
مبلغ   مالي   ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پرداخت  كمك  تومان)  ميليون  ريال(سي 

ب مهارتي حركتي فرشتگان  بازي  افتتاح خانه  بال و حسب يجهت 
  درماني   بازي  براي فضايي بر ايجاد  مذكور مبني رخواست مديريت  د

    شده   انجام  گيالن   استان   در  بار  اولين  براي  كه  اوتيسمي   فرشتگان 
بسيار  در  و  افزون  روز  بيماري  اين   اهميت  به  توجه  با  و هاي  گيري 

تقاضاي  پناه،  بي  فرزندان  اين  هاي  خانواده  معنوي  و  مادي 
از   مالي  اند ش مساعدت  نموده  را  اعتباري و    هرداري  رديف  از 

عنوان  ١٢٠٢٠٥ تحت  سالجاري   هاي   "بودجه  برنامه  اجراي 
ورزشي  فرهنگي  سازمان  هنري)  و  فرهنگي  مذهبي،  ، آموزشي، 

سري چه  هر  برداري  بهره  و  احداث  تفريحي جهت  مجموعه  عتر 
 مذكور، اقدام نمايد. 

ــوقي  ــه و حق ــه و بودج در كميســيون برنام
شورا مطرح و با اليحه پيشنهادي شهرداري 

  موافقت گرديد.
در كميســيون فرهنگــي و اجتمــاعي شــورا 

بـا پرداخـت مبلـغ  مطرح و ضـمن موافقـت
ريال (سي ميليـون تومـان)   ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠

ــه  ــف بودجــ ــراي  ١٢٠٢٠٥از رديــ (اجــ
هاي آموزشــي، مــذهبي، فرهنگــي و رنامــهب 

ــي  ــي و ورزشـ ــازمان فرهنگـ ــري) سـ هنـ
ــه صــورت  ــرر شــد ب شــهرداري رشــت، مق

ــه ــيون برنام ــا كميس ــترك ب ــه و  مش بودج
حقوقي شورا بازديدي از اين مركز به عمـل 

  آيد و سپس تصميم گيري شود. 

٤  
  
  
  
  
٣  

٧  
٦  

١٤٠٠  
  
  
  
٩  
٦  

١٤٠٠  
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: مذاكرات  مفيد  رضويانسيد  سپس      خالصه  خصوص  ،  حسين  در  رشت  شهر  شوراي  بازيال عضو  فضاي  ايجاد  (فرشتگان  يحه  اوتيسم  كودكان  درماني 
ميليون تومان    ٣٠تا    ٢٠ريزي وجود داشت كه نياز اين مجموعه چيست؟ آيا سقف نياز با همين عدد  بال)اظهار داشت: در دو كميسيون اين پرسش و برنامهبي

اي است كه بشود در شرح خدمات آورد؟ برآيند اين شد كه دو كميسيون از محل بازديد  گونهبازي بهبراي بازسازي سقف يا زمينشود؟ آيا اين نياز  برطرف مي
سيد اميرحسين علوي ديگر عضو شوراي شهر رشت نيز در  در ادامه   .گيري شود كه چه كمكي به اين موضوع انجام شودكنند تا در اين خصوص بررسي و تصميم

هاي حمايتي داراي بودجه كمكي مشخصي دارند و  بودجه شهرداري رديفي براي كمك در نظر گرفته شده است و انجمن  ١٦اين خصوص اظهار داشت: در ماده  
براي اين موضوع اگر درخواست عمراني است از رديف    .سسه شخصي استصورت يك موآيد اين مجموعه فارغ از مجموعه اوتيسم است و بهطور كه به نظر ميآن

  . توان براي آن هزينه كرد و اختصاص رديف بودجه مدنظر داراي اشكال است و نوع اختصاص بودجه نيز داراي مسئله استهاي فرهنگي نميبرنامه
بال  خانه بازي مهارتي حركتي فرشتگان بي   كمك مالي جهت افتتاح "اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص    متن مصـوبه شـورا:

در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به مدت يك  "
شد؛ اليحه    هفته به جهت بررسي بيشتر در كميسيون هاي؛ برنامه و بودجه و حقوقي و فرهنگي واجتماعي شورا، به اتفاق آرا مقرر

     پيشنهادي شهرداري به مدت يك هفته مسكوت بماند. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  عاشـريرضا   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

٦-١  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٣نامه 
شماره   به  شده  بند  ١٤٠٠/ ٦/ ٢مورخ    ٩١٩ثبت  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه    ١در 

    به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ١٢يازدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ مصوبات دويست و 
ماده  ـ   اساس  و اصالحي آن (مصوب    ١٠١بر  اسالمي  ١٣٩٠/ ٢٨/١قانون شهرداري  )، شوراي 

شهر حق دخالت در تفكيك و افراز اراضي و تعيين قدرالسهم شهرداري (اعم از عين زمين  
يا معادل قيمت روز آن) از زمين مورد تفكيك و افراز نداشته است؛ شهرداري مكلف است  

شده توسط مالك بر اساس ضوابط طرح جامع، يا تفصيلي يا  نسبت به نقشه تفكيكي تهيه 
هاي شهرسازي و با رعايت حد  ها و دستورالعمل نامه هادي مصوب و با مالحظه ضوابط، آيين 

) قانون نوسازي و عمران شهري  ١هاي تفكيك و حداقل نيازهاي شهري موضوع ماده ( نصاب 
ا توجه به وجود شوارع و معابر عمومي  هاي خدمات عمومي بعالوه بمتناسب با كمبود سرانه 

از   ايجادشده  افزوده  از قطعات تفكيكي و ارزش  موجود جهت دسترسي و استفاده مناسب 
قدرالسهم  و  نمايد  نظر  اعالم  تفكيك  به  عمل  صورت  اين  غير  در  و  عينًا  عنداللزوم  را  ها 
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نخو پرداخت  به صاحب ملك  قبال آن هيچ وجهي  نمايد و در  دريافت  اهد كرد.  قيمت روز 
نمايد. شورا بر اين امور نظارت استطالعي داشته و از طريق فرد مورد تأييد خود اعمال مي 

تبصره  به اخير  قسمت  كه    ١٠١ماده    ٤موجب  مواردي  در  صرفاً  شهرداري  قانون  اصالحي 
نباشد،   ميسر  افراز  و  تفكيك  مورد  زمين  عين  از  شهرداري  قدرالسهم  تأمين  امكان 

مي  شهر  تواند  شهرداري  اسالمي  شوراي  تصويب  با  كارشناسي  نرخ  به  را  آن  قيمت  معادل 
با وصول بهاي كارشناسي قدرالسهم    ١دريافت نمايد. بنابراين بند   مصوبات دائر بر موافقت 

جهادكشاورزي    ٣٤ كاركنان  مسكن  تعاوني  شركت  زمين  تفكيك  از  شهرداري  درصدي 
ذكر   و  فوق  موارد  رعايت  صورت  در  صرفا  گيالن  نياز  استان  بر  مبني  اليحه  در  شهرداري 

قدرالسهم  عين  به  تفكيك  شهرداري  مورد  امالك  عين  از  آنها  تأمين  امكان  عدم  و  ها 
  .  مغايرتي با قوانين نخواهد داشت 

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق رآرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
قدرسهم شهرداري از زمين شركت تعاوني  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مورخ    ٢١١مصوبه جلسه    ١بند  ـ  

  : "مسكن جهاد كشاورزي گيالن 
با عنايت به مفاد اعتراض وارده، داليل و مستندات الزم جهت اتخاذ تصميم درخصوص موضوع اليحه، ارائه نشده است. لذا ايراد  

پذيرفته، ماده    وارده  مفاد  وفق  قانوني  اقدام  هرگونه  پرونده جهت  و  يكن  لم  كان  به شهرداري    ١٠١مصوبه  ها،  شهرداري  قانون 
 عودت داده مي شود. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٦ـ٢

ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٣نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
شماره   به  به  ١٤٠٠/ ٦/ ٢مورخ    ٩١٩شده  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه  مصوبات    ٢بند  در 

    به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ١٢دويست و يازدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
بند   ـ گيري و بررسي پيشنهادهاي  ، رأي دستورالعمل نحوه اداره جلسات   ٧ماده    ٣اوًال طبق 

ها و لوايح با تصويب دوسوم حاضران در جلسه رسمي شورا  شده به شورا دوفوريت طرح واصل
مي  بند    گيرد. صورت  بودجه    ٢بنابراين  اصالح  اليحه  دوفوريت  تصويب  بر  دائر  مصوبات 
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) مغاير مقررات است. ثانياً  ١٥٠٢٠٨به    ١٥٠٢٠٧جايي يكصد ميليون ريال اعتبار از رديف  (جابه
رأي   به  عمومي    ١٣٩٩/ ٥/ ٢٦-٩٩٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٧٨٢مستنداً  امور  و  اداري  تخصصي  هيأت 

ماده   مطابق  اداري  عدالت  فدراسيون ا  ١٥ديوان  سال  ساسنامه  مصوب  آماتوري  ورزشي  هاي 
انجام وظيفه فدراسيونها در استانها، شهرستانها و بخشها هيأت ١٣٨١ به منظور  نام  ،  به  هايي 

هاي نامه هيأت آيين   ١گردد و مطابق ماده  هيأت ورزشي استان، شهرستان و بخش تشكيل مي
استان  مصوب  ورزشي  اص١٣٨٣ها  اساس  بر  ورزشي  هيأت  پيش ،  مباني  و  در  بينيول  شده 

مي  ايجاد  بدني  تربيت  سازمان  و  فدراسيون  جانشين  اهداف  و  نماينده  هيأت  اين  و  گردد 
فعاليت كه  بوده  استان  در  مربوطه  ورزشي  با  فدراسيون  را  استان  سطح  در  مرتبط  هاي 

اجرا مربوطه  مقررات  و  قوانين  كامل  رعايت  با  و  استان  بدني  تربيت  كل  اداره  و  هماهنگي  ء 
اساسنامه مذكور هيأتهاي ورزشي موضوع    ١٥ماده    ١نمايد همچنين مطابق تبصره  نظارت مي 

اين ماده از نظر مسايل اداري، معامالتي، فرهنگي، ورزشي و غيره تابع مقررات مورد عمل در  
هيأت  اينكه  به  نظر  هستند.  برنامه فدراسيون  راستاي  در  ورزشي  فدراسيون هاي  هاي هاي 

هذا  هاي ورزشي هستند علي كنند و تابع قوانين و مقررات حاكم بر فدراسيون ي ورزشي عمل م
ماده    ٢بند   مغاير  استان  كاراته  هيأت  به  كمك  بر  دائر  از    ٤مصوبات  بخشي  تنظيم  قانون 

  .است  ١٣٩٩/ ٧/ ٢١-٢٩٤٦٣نامه شماره  شيوه  ٢ماده    ٢مقررات مالي دولت و بند  

  جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در   متن مصـوبه شـورا:
: ايراد وارده  "استان  كمك به هيئت كاراته   "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مورخ    ٢١١مصوبه جلسه    ٣ـ بند  

 پذيرفته و مصوبه كان لم يكن گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦-٣  
 ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٣نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  

شماره   به  شده  بند  ١٤٠٠/ ٦/ ٢مورخ    ٩١٩ثبت  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه    ٣در 
   به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مصوبات دويست و يازدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

ا بند  ـ  طبق  جلسات   ٧ماده    ٣والً  اداره  نحوه  رأي دستورالعمل  بررسي  ،  و  گيري 
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به شورا دوفوريت طرح پيشنهادهاي واصل  با تصويب دوسوم حاضران در  شده  لوايح  و  ها 
مي  صورت  شورا  رسمي  بند  جلسه  بنابراين  دوفوريت  م  ٣گيرد.  تصويب  بر  دائر  صوبات 

بخشودگي خس  مقررات  اليحه  مغاير  سيدمرتضي خوشحال  آقاي  بدهي  تأديه  تأخير  ارت 
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي   ٨٠ماده   ١٧است. ثانياً به موجب بند 

به   مربوط  بر حسن جريان دعاوي  نظارت  انتخاب شهرداران وظيفه شوراي شهر  و  كشور 
  .به مغاير قانون است مبلغ محكوم  مصوبات دائر بر بخشودگي  ٣شهرداري است. بنابراين 

: مذاكرات  مفيد  رمضاني  خالصه  هيئت  ،هادي  شورا  عضو  مرئيسه  با  فرمانداري  نامه  خصوص  از  در  يكي  بدهي  پرداخت  در  تأخير  خسارت  وضوع 
شهروندان عضو خانواده شهرداري براي كمك    يكي از  ها طرحي اجرا شد كه  سپاري اتوبوسشهروندان به شهرداري رشت اظهار داشت: در گذشته براي برون

صورت  ها در سطح شهر بهكه متوجه شد استفاده از اين اتوبوس  ها استفاده شودند تا از آن اتوبوسك  ها را دريافت و تعمير مي به موضوع تعدادي از اتوبوس
در همان  نيز بود و اصل پول را امور  پيگير م ها را پس بدهد، اين فرد در زمان شوراي دوم و سوصرفه نيست و با مراجعه به شهرداري اين اتوبوسخصوصي به

اين موضوع مربوط به شهرداري است كه خواهان دعوي   .يت و خسارت در پرداخت رسيدزمان پرداخت كرد، اما مسئله موردقبول قرار نگرفت و كار به شكا 
تواند با يك اعالم رضايت مشكل را برطرف كند. اين فرد سن بااليي داشته و شرايط جسمي مناسبي ندارد و اين محكوميت نيز حق  است و شهرداري مي

نبوده است اين خصوص عنوان شد كه موضوع تقسيط    ي: بحثعنوان داشتص  در اين خصو   ، يس شوراير بئ نا   ،جيد عزيزيم  .وي  توسط رياست شورا در 
نبوده است بخشودگي مطرح  بوده و موضوع  نيز  سي    .بلندمدت  اميرحسين علوي  دادد  امكان  ادامه  و شهرداري  منطقي است  فرمانداري شهرستان  ايراد   :

نهاد خدمتتواند بهمي  بخشيدن را ندارد و اگر چنين چيزي قابل انجام نيست، شهرداري گزار عمومي، در صورت تائيد اعضاي شوراي ششم از  عنوان يك 
  .بين ردوبدل نشودانجام شود تا وجهي دراين رشهرداري تهات  ١٧راهكار قانوني استفاده نمايد تا از طريق ماده 

  اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به  متن مصـوبه شـورا:
بدهي    بخشودگي خسارات تاخير در تاديه"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مورخ    ٢١١مصوبه جلسه  ٣ـ بند  

 ضمن پذيرش ايراد وارده از سوي فرمانداري محترم، مصوبه كان لم يكن مي گردد.  "سيد مرتضي خوشحال
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦-٤  
  ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٣نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  

شماره   به  شده  به  ١٤٠٠/ ٦/ ٢مورخ    ٩١٩ثبت  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه    ٩بند  در 
مورخ   رشت  شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  يازدهمين  و  دويست  به    ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مصوبات 

   شرح؛
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قانون احكام مدني دائمي برنامه هاي توسعه كشور كليه تصميمات و    ٧١بر اساس ماده    -
كه   قضايي  احكام  استثناي  به  اجرائي  دستگاههاي  و  اجرائي  مقامات  و  مراجع  مصوبات 

گاههاي اجرائي باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي  متضمن بار مالي براي دست
ناشي از آن قبالً محاسبه و در بودجه ساالنه دستگاه ذيربط تأمين شده باشد و ايجاد و  
تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در بودجه سنواتي ممنوع مي باشد در غير  

زائد از    اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد  اعتبار است و مشمول پرداخت  بر 
سوي دستگاه مربوطه نيست. دستگاه هاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرائي و  
مراجع قوه مجريه كه بار مال آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط  

ه دستگاه  به  بودجه  كسري  تحميل  حال  هر  در  است.  ممكن  مذكور  منابع  حدود  اي  در 
روساي   عهده  بر  ماده  اين  احكام  اجراي  مسئوليت  باشد.  مي  پذيرش  قابل  غير  اجرائي 

مصوبات دائر بر    ٩دستگاه ها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است. بنابراين بند  
طرح   اجراي  مالي  منابع  كه  جهت  اين  از  سبز  ساختمان  طرح  ايجاد  به  شهرداري  الزام 

ت از رفع  (فضاي سبز درون ساختمان)  ابهام است. پس  عريف و معلوم نشده است داراي 
  ابهام اظهار نظر خواهد شد.  

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق رآرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
طرح اجراي ساختمان سبز در شهرداري     "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مورخ    ٢١١مصوبه جلسه    ٩ـ بند  
؛ از امكانات موجود در شهرداري جهت اجراي طرح استفاده مي گردد . همچنين سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري  "رشت

وندان در هفته درختكاري اقدام به اهداي بذر و نهال رايگان مي نمايد  شهرداري رشت هر ساله به منظور تشويق و ترغيب شهر
 كه از اين ظرفيت شهرداري نيز مي توان استفاده نمود. لذا اجراي طرح بار مالي براي شهرداري نخواهد داشت. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥-

٦  

شماره     به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٥٦٢٣نامه 
شماره   به  شده  بند  ١٤٠٠/ ٦/ ٢مورخ    ٩١٩ثبت  به  اعتراض  پيرامون  شورا  دبيرخانه    ١٠ـ  ١در 

   به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مصوبات دويست و يازدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

اصالحي بخش ترافيك تعرفه سازمان حمل و نقل    ١٠وط به بند  مصوبات مرب  ١٠-١ايراد بند  ـ  
اي برابر  هاي حاشيه بار و مسافر شهري دائر بر درآمد حاصل از ارائه خدمات مربوط به پارك 

ها(ي برنده) در مزايده عمومي به دو روش دستي و مكانيزه به جهت  درصد پيشنهادي شركت 
نامه قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي (واريز  ) آيين ٣) ماده (٢عدم تحقق موضوع تبصره (
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پارك   ١٠٠ در  توقف  حق  عوارض  از  حاصل  درآمد  از  حاشيه درصد  مجاز  حساب  هاي  به  اي 
  .خزانه) كماكان به قوت خود باقيست

: مفيد مذاكرات  ادامه     خالصه  نژاد  در  عباس  شوراي شهر رشت  ،مسعود  سازمان حملمودر خصوص    ،عضو  تعرفه  شهري  ضوع  مسافر  و  بار  ونقل 
  ايشان   .ونقل شوراي ششم با اين موضوع مخالف استاي مربوط به شوراي پنجم است و كميسيون حملظهار داشت: موضوع پارك حاشيهاشهرداري رشت  

م نگذارند و نگويند شوراي ششم آمده و كنار خيابان را هم  دانم كه اين طرح از چه بابت بوده است و مردم اين را به حساب شوراي ششادامه داد: بنده نمي
گذاري  كشي كرده است؟! اين نامش سرمايهگذاري است كه طرف يك تابلو نصب كرده و خطگونه زيرساختي نداريم، اين چه سرمايهپولي كرده است. ما هيچ

تأكيد  مسعود عباس نژاد     ؟! از آنان را هم داريم  پول  دهد كه انتظار گرفتن ميكند شهرداري چه امكاناتي به مردم  نيست، در مسيري كه تاكسي فعاليت نمي
و ترافيك شوراي شهر در افتتاحيه اين پروژه شركت نخواهم كرد. حتي در اين پروژه مشخص و روشن نيست    ونقلعنوان رئيس كميسيون حملكرد: بنده به

پاركينگ اين  از  به شهرداري پرداخت خواهد شد؟ اي استفاده ميهاي حاشيهكه چه تعداد خودرو  واثق كارگرنيا  سپس م    كنند و چه سهمي  حمدحسين 
نژاد تأكيد كرد: چيزي به نام شوراي پنجم يا شوراي ششم وجود ندارد و همه در يك جهت و راستا تالش خواهيم  در پاسخ به اظهارات عباس  رئيس شورا،  

هزار فرصت پارك خودرو وجود دارد كه در راستاي    ٣اي مصوبه شوراي عالي ترافيك و شوراي عالي كشور و وزارت كشور را دارد، حدود  كرد. پارك حاشيه
گذار جاي سؤال و اشكالي وجود دارد بايد  اين موارد كامالً صحيح است، اما اگر در مورد شركت و سرمايه  .فاده از پاركينگ استايجاد فرصت برابر در است

: ما  پاسخ دادس نژاد نيز  عبا   .موردبررسي قرار بگيردمي تواند  گذاري  ونقل و ترافيك شوراي شهر رشت قرارداد اين سرمايهكميسيون حمل  دربررسي شود و  
  هايي است كه زيرساخت وجود دارد، اما باز اي براي خيابانايم. ضرورت پارك حاشيهونقل و ترافيك شورا اين موضوع را كارشناسي كردهر كميسيون حملد

كنيم؟ دريافت  پول  مردم  از  بخواهيم  نداريم  ترافيك  و مشكل  دارد  وجود  پارك  كه جاي  خياباني  در  است  نيازي  داريم. چه  ترافيك  پارك    نفس  هم  كار 
بلكه  حاشيه اي، قيمتي كه در كنار  هاي داراي ترافيك ما است. براي همين موضوع در پارك حاشيهاد ترافيك روان در خيابانايج اي ايجاد درآمد نيست، 

ر ادامه سيد شمس  د  .داري باشد اي نبايد عامل كسب درآمد براي شهرشود بايد از پاركينگ همان خيابان باالتر باشد. اين پاركينگ حاشيهخيابان لحاظ مي
اي شهر است، اما آن چيزي كه  در اين خصوص گفت: هدف اصلي از اجراي پروژه فوق ايجاد عدالت در استفاده از پاركينگ حاشيه  ، عضو ديگر شورا، شفيعي

تأكيد    ،سيد حسين رضويان  در ادامه   .ودداري است كه بايد پرداخت آن به شهرداري مشخص شدر اينجا مورد بحث است موضوع درآمد حاصله در خزانه
نژاد صحيح است. اصل كار پاركينگ حاشيه نكته مورد اشاره توسط آقاي عباس  نكته مغفول مانده،  كرد:  اما در رشت چند  ترافيك است،  براي كنترل  اي 

هزار موقعيت پارك در شهر رشت مالك ما    ٣ايي  ادامه داد: شناس رضويان     .اينكه كاري جهت سهولت موضوع براي شهروند ايجاد شده مورد سؤال است 
  .شود؟ در همين موضوع سؤاالت فراواني وجود دارد و بايد اين كار موردبررسي بيشتر قرار بگيردنيست، اما در روز چند پارك در آنجا انجام مي

  به صورت خصوصي مورد بررسي قرار گيرد . بايست در كميسيون تلفيق مياميرحسين علوي با اشاره به خارج از موضوع بودن بحث، تأكيد كرد: اين بحث 

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق رآرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
سازمان حمل و نقل بار در بخش  تعرفه  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مورخ    ٢١١مصوبه جلسه    ١٠-١ـ بند  

  ٢درآمد حاصل از اجراي طرح پارك حاشيه اي برابر تبصره    %١٠٠ترافيك ( درآمد حاصل از پارك حاشيه اي) : تاكيد مي گردد  
متعاقباً شهرداري    قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي ، به حساب خزانه معين استان واريز مي گردد.   ١٥آيين نامه ماده    ٧ماده  

بار و  ر نقل  به حساب سازمان حمل و  مبلغ  اين  . كه  نمايد  شت طي مكاتبه بعدي درخواست واريز قدرسهم شهرداري  را مي 
   مسافر تحت عنوان درآمد حاصل از پارك حاشيه اي واريز مي گردد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٠۵ ~ 
 

  

ساعت   جلسه رأس   را اعالم نمودند.  ١٦:٣٠رأس ساعت ١٧/٦/١٤٠٠ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ
  با ذكر صلوات پايان يافت.  ٢٠:٣٠

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

به شماره   فرمانداري محترم شهرستان رشت  به    ٢٤/٥/١٤٠٠مورخ    ٥٦٢٢/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه  ثبت شده 
بند  ٢/٦/١٤٠٠مورخ    ٩٢١شماره   مصوبات دومين جلسه شوراي   ١در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به 

    به شرح؛  ١٤٠٠/ ١٨/٥اسالمي شهر رشت مورخ 
دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون هاي   ٣به موجب بند (و) ماده  

 -١ن هـا داراي سـه كميسـيون تخصصـي (شوراهاي اسالمي شهر شوراهاي شهرهاي مراكز استا
كميسـيون   -٣كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي    -٢كميسيون توسعه و عمران و خدمات شهري

) مصوبات دائر بر تشكيل «كميسيون بهداشت، محيط ١فرهنگي واجتماعي)هستند. بنابراين بند (
ل و ترافيك» مغاير زيست و خدمات شهري»، «كميسيون توسعه و عمران» و «كميسيون حمل و نق

  مقررات بوده واصالح دستورالعمل تلقي مي گردد كه خارج از حدود اختيارات شوراست.

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق رآرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
  ؛ "انتخاب اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا "اسالمي شهر رشت در خصوص شوراي   ١٤٠٠/ ٥/ ١٨مورخ  ٢مصوبه جلسه   ١ـ بند

آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي شهرها، شوراهاي اسـالمي شـهر مـي   ١٤برابر ماده  
يـا تواند تعداد آنها را افزايشا ميوتصريح دارد به اينكه شورهايي درشورا موافقت نمودهتوانند حسب نياز با تشكيل كميسيون

هاي شوراهاي اسـالمي.. نيـز اگرچـه وظايف،تركيب،تعداد، چگونگي اداره كميسيوندستورالعمل شرح   ٣در ماده     كاهش دهد. 
هـاي هاي تخصصي شوراها را احصا نموده، اما در تبصره ذيل همين ماده به شوراها اختيار تشـكيل كميسـيونتعداد كميسيون

هاي تخصصي زير مجموعه اين كميسيون ها، بسته به ضرورت و متناسب با حجم برنامه ها و فعاليت هاي همچنين كميته جديد و
كـه بـا درج ايـن تبصـره ،  شورا داده شده است و تاكيد شده كه ايجاد كميسيون هاي جديد به اطالع شوراي فرادست برسـد. 

در همين راستا اكثر شوراهاي اسالمي    ر گرديده است برداشت نمي شود. ذك  ٣منحصر بو دن كميسيون ها به آنچه درصدر ماده  
  شهرهاي سطح كشور حسب ضرورت و نياز شهر خود كميسيون هاي متعدد را تشكيل داده و ايرادي به آنها وارده نشده است. 

ضمن اينكه دليل تشكيل كميسيون هاي تخصصي ، بررسي دقيق و كارشناسانه طرح ها، لوايح ، پيشنهادات ومسائل مطروحه و  
ارجاعي به شوراي مربوطه بوده و هر شورا با توجه به شرايط موجود در شهر و محدوده خود با معضالت خاص همان منطقه مواجه  

آيين نامه اجرايي پيش بيني شده ، شوراها در ر استاي ايفاي وظايف خود و    ١٤و ماده    بوده و همان طور كه در تبصره فوق الذكر
  حسب ضرورت اختيار تشكيل كميسيون هاي مورد نياز را دارند. 

ـ توسعه و عمران شهري  ٣حمل و نقل و ترافيك و    - ٢بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري،    -١مضافا اينكه كميسيون هاي  
  تشكيل و براي هيئت تطبيق و شوراي فرادست ارسال گشته و در زمان خود مورد اعتراض واقع نشده  است.  در دوره اول شورا 

 "صورتجلسه معترض عنه نيز براي شوراي استان ارسال شده است. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  حسيني نادر   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي                 ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
    -  ١١    جمـــع      ☐  ☒      مهدي نوري هريس   ١١

  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٠۶ ~ 
 

  *  ١٣/٦٠/١٤٠٠مورخ :      ٦*  جلسه شماره : 
(فوق   ، ششمين جلسه ١١/٦/١٤٠٠/ش مورخ ١٠٠٢/١٤٠٠و دعوتنامه شماره  ٦/١٤٠٠/ ١١مورخ  ١٠٠١٤٣محترم رشت به شماره ش ر ـ  حسب درخواست شهــردار   

شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم  اسالمي    در محل ساختمان شوراي ١٧:١٥العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. قرائت آياتي چند از كالم هستي شورا با

  دستورات جلسه : 
نامه آقاي سيد محمد احمدي، شهردار رشت ثبت شده به شماره    بر استعفا از تصدي در دبيرخانه شورا مبني    ١٤٠٠/ ٦/ ١١مورخ    ١٠٠١ـ 

  شهرداري رشت. 

  ـ انتخاب سرپرست شهرداري رشت. 

  منشي شورا: نطق پيش از دستور 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد كيانوش ايل چي، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به ديدار شورانشينان با رئيس كل دادگستري گيالن و دادستان عمومي و   محمد حسين واثق كارگرنيا،  جلسه  آغاز  در

و پيرامون    انقالب شهرستان رشت اظهار كرد: اعضاي شورا طي دو جلسه مجزا با رئيس كل دادگستري گيالن و دادستان عمومي و انقالب شهرستان رشت ديدار
بر اساس گزارش ارائه  اذعان داشت:    اشاره كرد و  ،به بارش شديد باران از روز گذشته در رشت  ايشان  .ديريت شهري گفت و گو كردندبرخي از مباحث حوزه م

نقطه از شهر شده است كه    ١٩ميلي متر باران در شهر رشت باريده است و اين حجم از بارندگي ها موجب بروز مشكل آبگرفتگي در    ٦٨شده از روز گذشته  
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با بيان اينكه چهار مورد سقوط درخت در اين روز در سطح رشت      .رين آن در بلوار شهيد قلي پور به وقوع پيوسته استشديدت

ل بررسي  بر اثر شدت بارندگي گزارش شده است افزود: همچنين هشت مورد آبگرفتگي منازل مسكوني ناشي از شدت بارندگي نيز گزارش شده است كه در حا 
كارگرنيا با اشاره به اجراي پروژه جمع آوري روان آب هاي سطحي در رشت تصريح كرد: با توجه به مشكالتي كه طي سالهاي گذشته شهر    . خسارت هستيم

ار گرفت و در شرايطي كه  رشت به واسطه آبگرفتگي در زمان وقوع باران با آن مواجه بوده است اجراي پروژه جمع آوري روان آب هاي سطحي در دستور كار قر
نقطه در رشت درگير آبگرفتگي بوده و در تالشيم تا اين مشكل نيز    ١٩پيش از اين، بيش از يكصد نقطه از شهر با مشكل آبگرفتگي مواجه بود در حال حاضر  

به آبگرفتگي بلوار شهيد قلي پور رشت اشاره كرد و    ايشان  .انتظار داريم مناطق آبگير رشت در اسرع وقت شناسايي و كامال رفع مشكل شوند  .كامال برطرف شود
هاي سطحي در  گفت: پروژه جمع آوري روان آب هاي سطحي در بلوار شهيد قلي پور دو سال پيش اجرايي شد، اما با توجه به اينكه پروژه جمع آوري روان آب  

رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با  . ين مشكل بايد كارشناسي الزم انجام شودپور متصل شد، حجم ورودي آب نيز افزايش يافت و براي رفع ارشتيان نيز به قلي
زده پمپ،  بيان اينكه با تالش پرسنل خدوم شهرداري رشت مشكل آبگرفتگي بلوار قلي پور برطرف شد تصريح كرد: شهرداري رشت با قرار دادن هشت الي يا 

براي عبور و دادند و مسير  انجام  اين منطقه  باالخص شخص    تخليه آب را در  نيروهاي خدوم شهرداري رشت  از  بابت  اين  از  و  بازگشايي شد  مرور شهروندان 
رئيسه شورا با  عضو هيئت ،  هادي رمضانيدر ادامه    .شهردار كه از ساعات اوليه آبگرفتگي به صورت ميداني در نقاط آبگير حضور پيدا كردند كمال تشكر داريم

هاي كشاورزي و فضاي سبز طبيعي در اطراف شهر رشت وجود داشت كه  تلف شهر رشت، اظهار داشت: در گذشته زمين گرفتگي در مناطق مخاشاره به بروز آب 
ها ايجاد شده است كه بايد كارشناسي الزم در اين  وسازها مشكالتي با توجه به عدم وجود زيرساخت باره با افزايش ساخت يك شد، اما بهباعث خروج آب باران مي

  .دخصوص انجام شو

  دستورات جلسه : 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  
شماره    به  شده  ثبت  رشت،  شهردار  احمدي،  محمد  سيد  آقاي  در    ١٤٠٠/ ٦/ ١١مورخ    ١٠٠١نامه 

بر استعفا از تصدي شهرداري رشت به دالئل بيماري و توصيه پزشكان و تأكيد  دبيرخانه شورا مبني  
  به دور بودن از فضاي تنش و استرس.

      



  

~ ١٠٧ ~ 
 

  

العاده امروز شورا بررسي  رئيس شورا، با اشاره به درخواست  كارگرنيا  در ابتدا     خالصه مفيد مذاكرات : استعفاي شهردار رشت گفت: دستور اصلي جلسه فوق 
به دستم رسيد در جلسه اي با حضور اعضاي شورا و شخص شهردار    ايشاندرخواست استعفاي سيد محمد احمدي شهردار رشت است و پس از اينكه نامه استعفاي  

ادامه فعاليت دهد و حتي اعالم كرديم  فعلي خود در آن جلسه اعضاي شورا از شهردار رشت تقاضا كردند كه در جايگاه ايشان اضافه كرد:  .يماين موضوع را بررسي كرد
  .اگر موضوعي يا رفتاري موجب رنجش خاطر شهردار رشت شده است به اعضاي شورا اعالم كند تا مشكل پيش آمده برطرف شود

شهردار رشت پس از صحبت هاي اعضاي شورا،  ادامه داد:    ،اسالمي شهر رشت با بيان اينكه صحبت هاي بنده و ديگر اعضاي شورا مثمر ثمر واقع نشدرئيس شوراي  
  .ه است به موضوع استعفا به جهت مشكالت شخصي و بيماري اصرار دارد و در اين راستا جلسه فوق العاده شورا به منظور بررسي اين مهم تشكيل شدمجدد  

باور و مورد قبول نبود. از روزي كه آقاي  : اين موضوع براي بنده قابلعنوان داشتبا اشاره به موضوع استعفاي شهردار رشت،    ،رئيسه شوراعضو هيئتهادي رمضاني،  
  .ها داده شدياست شورا براي پيگيريبرگزاري جلسات متعدد براي رفع مشكالت و پيگيري امور بود و اختياراتي به ر   هاحمدي اعالم استعفا كرد تالش ب

به  سپس   از حضور اصحاب رسانه قدرداني  بررسي استعفاي خود توسط اعضاي شورا  برگزاري جلسه  از  با قدرداني  احمدي شهردار مستعفي رشت  عمل سيد محمد 
كنم، اما بر اساس گزارش  مردم شهر عزيزمان رشت عذرخواهي مي  گرفتگي معابر شهر رشت در پي بارش باران شديد، گفت: بنده ابتدا از با اشاره به آب  ايشان   .آورد

كيلومتر بر    ٦٠بيني بود، زيرا ما با طوفان باالي  اداره كل هواشناسي، طي سه ساعت حجم بااليي از باران را شاهد بوديم، در مورد بخش بلوار شهيد قلي پور قابل پيش
بوديم، بخشي از لوله گزاري پروژه آب نظر  اي سطحي در انتهاي گلزاران حتمًا بايد انجام شود و پيشهساعت مواجه  اين موضوع در  براي  بيني الزم از لحاظ بودجه 

به آب  .گرفته شده است با اشاره  رفع  شهردار رشت  نبود، درخصوص  به شرايط فعلي  مربوط  بود و موضوع آن  اين پروژه متفاوت  گرفتگي در مسير استادسرا، گفت: 
بارش    گرفتگي ازمشكل آب متري باران در سطح شهر رشت كنترل  ميلي  ٧٠پليس راهور، پرسنل خدوم شهرداري، آب و فاضالب و ساير موارد تالش كردند تا اين 

البداهه تصميم به وجود آمد. بنده نه في  ايها تحريف شد و موضوعات حاشيهاحمدي با اشاره به موضوع استعفا از شهرداري رشت، گفت: بعضًا برخي از صحبت   .شود
 . اي از دوستان شورايي ندارم و ما قرار است باهم در اين شهر زندگي كنيمگرفتم و نه فشاري بر روي بنده بود، من هيچ دلخوري

و   ب محدوديت و معذوريت داشت و بنده را انتخاب كرددانم اين مسير ادامه داشته باشد، گفت: بنده شرمنده هستم، شورا در انتخابا بيان اينكه به مصلحت نميايشان  
ه كامالً شخصي است و  حاال كار صحيحي نبود كه بخواهم استعفا دهم، اما شرايط چنين ايجاب كرده و موضوع را صادقانه به عزيزان اعالم كردم. دليل استعفاي بند

كنند رمضاني افزود: برخي افراد كه خود را منتسب به شهردار ميسپس     .ديگري ندارم   هيچ ارتباطي به موضوعات ديگر ندارد و قصدي براي تصدي بر پست و سمت 
برند و براي همين دنبال ايجاد تفرقه ميان اعضاي شورا  اي قطعاً از اين موضوع سود ميدنبال اين هستند كه ذهنيت مردم را نسبت به اعضاي شورا خراب كنند و عده

پيگيري حقوقي است و اگر بعدًا اين موضوعات پيگيري شد   كنند بدانند كه اين موضوعات قابلهايي را در رسانه مطرح ميواقع حرف هايي كه با مسائل غيرهستند. آن
نشود ناراحت  نداشتهگونه زيادهرئيسه شورا تأكيد كرد: اعضاي شورا هيچ  عضو هيئت   !كسي  به شهردار  براي شهرمان خدمت اند. ما آمدهخواهي نسبت  و   ايم  كنيم 

در پايان    ايشان    .مان منتسب مي كنند كه صحت نداردكنند كه برخي از همكاران ما نظري داشتند يا چيزي را به همكارانبرخي چنين تداعي مي م.كاري انجام دهي
ادامه    در     .ادامه همكاري از سمت ايشان فراهم نبوداي به پايان همكاري با شهردار نداشتيم اما امكان  كرد: ما عالقه  تصريحو    نمودبراي شهردار رشت آرزوي موفقيت  

خسته نباشيد به نيروهاي شهرداري و شهردار رشت در خصوص پيگيري وضعيت شهر در پي بارش شديد باران،  عرض با  ، رئيس شوراي شهر رشتنايب ،  مجيد عزيزي
 .و كارشناسي الزم انجام شود ها بايد در خصوص نقاط آبگير در سطح شهر پيگيرياظهار كرد: 

كنم و بايد بدانيم كه همه عزيزان ما تالش كردند تا مشكالت كمتري  نوعي دچار مشكل شدند عذرخواهي ميخود از همه شهرونداني كه به  سهمادامه داد: به    ايشان
ابراز اميدواري كرد تا اين مشكالت در طول عمر    مجيد عزيزي   .د آمدايجاد شود، اما با توجه به حجم بارش و زمان كوتاه اين ميزان از حجم بارش مسائلي به وجو

: تمام تالشي كه انجام شد براي رفع مشكالت بوده است، اما برخي هم اذعان داشتهاي شهردار رشت،  همچنين با قدرداني از تالش  ايشانشوراي ششم برطرف شود.  
انتش فالوور و مخاطب  آرزوي موفقيت دارم و  در فضاي مجازي مسائلي را جهت جذب  براي آقاي احمدي  بنده  با حقيقت موضوع فاصله زيادي دارد.  اند كه  ار داده 

بيان اينكه گاهي در زندگي اتفاقاتي ، رييس كميسيون بهداشت و محيط زيست شورا، با  سيد حسين رضويانپس از آن     .اميدوارم در تمام مراحل زندگي پيروز باشند
آن چيزي كه براي بنده مسجل است، ارتباط خوب ميان شورا و شهردار براي كار كردن و كار كردن و كار كردن  اظهار داشت:  يني نيست،  ب دهد كه قابل پيشرخ مي

ه از  دامه داد: تالش كرديم تا با يك منطق و استدالل مشخص حفظ ثبات مديريت شهري رشت بود، بندايشان ا    .بدون در نظر گرفتن سقفي براي اين كار كردن بود
مي عرض  شهروندان  همه  به  مياينجا  شهادت  و  ميكنم  سوگند  متعال  خداوند  پيشگاه  در  و  هيچدهم  كه  سمت  خورم  به  شهر  اگر  كه  نگرفتيم  نظر  در  را  چيزي 

تواند در نه سهمي و شهردار ميخورديم. ما دنبال حمايت از مسيري بود كه در حال حركت بود و اين حمايت نه باجي در آن بود و  رفت به مشكل بر ميسرپرستي مي
اي با شهردار رشت در خصوص محيط زيست، بهداشت و خدمات شهر قرار گذاشتيم راي شهر رشت تأكيد كرد: بنده در جلسهعضو شو     .اين خصوص شهادت بدهد

كنيم، صبر دوچندان كنيد تا همراه، ثابت و صادق براي  مي  اين مسير را با هم پيش ببريم، اما اينكه چه اتفاقي افتاد مشخص نيست. بنده به شهروندان عزيزمان عرض 
با آرزوي موفقيت براي شهردار رشت در مسير كاري و زندگي، گفت: اگر يك    ، رئيسه شوراي شهر رشتعضو هيئت، عليرضا تاج شهرستانيدر ادامه   .شهر رشت باشيم

ايم و بايد بر اين قول  ما به مردم قول داده .اكنون مخالف هستمي نمايندگي مجلس برود بنده از همدر هزار اگر آقاي احمدي براي استانداري گيالن اقدام كند يا برا
ايم. ايم و رزومه افراد بسيار زيادي را شنيدههاي بسياري براي انتخاب شهردار كردهايم. ما صحبتهاي فراوان شنيدهايم و توهينبمانيم. ما تا به امروز حرف زياد خورده

   ست.ترين افراد نيز براي رسيدن به كرسي شهرداري رشت همين آقاي احمدي بوده از كوشاترين و فعاليكي ا
متن درخواست استعفاي آقاي سيد محمد احمدي در جلسه قرائت گرديد و پس از ارائه داليل و توضيحات ايشان    متن مصـوبه شـورا:

مخالفين، اخذ رأي مخفي به عمل آمد و با استعفاي آقاي سيد محمد احمدي، از سمت  نظرات موافقين و  نظر و بيان نقطهو بحث و تبادل
 رأي مخالف، موافقت گرديد.  ٤رأي موافق و   ٧شهرداري رشت، با 



  

~ ١٠٨ ~ 
 

              عليرضا تاج شهرستاني             نادر حسيني                سيد شمس شفيعي           هادي رمضاني            حاضرين در جلسه:   

  رضا عاشـري              مسعود عباس نژاد             مجيد عزيزي              سيد حسين رضويان                                            
  سيد امير حسين علوي               محمد حسين واثق كارگرنيا                   مهدي نوري هريس                                        

  غائبين: 

  
ردي 
  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه   ف

  جلسه
  تاريخ 
  جلسه

        انتخاب سرپرست شهرداري رشت   ٢

: آقاي احمدي امروز صبح با توجه به بحران  ، اظهار داشت پس از قبول استعفاي سيد محمد احمدي شهردار رشت  واثق كارگرنيا در ادامه  خالصه مفيد مذاكرات :  
از ساعتآب از شهرداري  استعفاي خود  ابتدايي بامداد در خيابانگرفتگي معابر، عليرغم  اگر  هاي  بود شايد در خانه مي  شخصها حضور داشتند و  از  ديگري  و  ماند 

چند ساعت ايشان   درب منزلشان ناچار شدندآقاي احمدي در اين ايام روزهاي سختي را سپري كرد، جايي كه حتي با حكم بازداشت   .كردكار را مديريت مي  جاهمان
ام كار عمراني را نداده است  هاي سطحي در منطقه سه گفته شده بود كه شهردار بودجه انج هاي آبتا كار پيگيري شود، زيرا در خصوص يكي از پروژه  بمانند در خانه  

ه فرسا براي خود فرد و خانوادشدني نيست. شهرداري يك كار سخت و طاقتو اين موضوع سبب صدور حكم بازداشت براي شهردار شده بود! اين موضوعات فراموش
: اين روز براي ما در خاطر نشان كردتعفاي شهردار رشت،  زماني آن با روز بررسي اسسيد اميرحسين علوي با اشاره به بارش شديد باران در رشت و هم  اوست.سپس

هاي سطحي انجام  كه قبالً در آن پروژه آب  ديده  اي براي بررسي نقاط آسيببود و خواهش بنده اين است كه دو كميسيون عمران و بهداشت جلسه  يشورا روز سخت
بايد به    كه ارندگي  مواجه خواهيم شد و در ابتداي كار آقاي احمدي نيز چنين اتفاقي افتاده بود  در فصل ب   هموارهاين بحران  با  افزود:  ايشان  .شده است برگزار نمايند

ب  باران بسيار زياد بود، اما بايد نقاطي كه فارغ از اين قضيه داراي مشكالت  بررسي الزممشكالت موجود در اين زمينه بپردازيم. قبول داريم كه حجم       .شوند  ود نيز 
بهع اشاره  با  رشت،    لوي  شهرداري  از  احمدي  محمد  سيد  داشتاستعفاي  اتفاق  اظهار  اين  كاش  نمي  در:  رخ  ششم  شوراي  بهابتداي  اما  موضوع  داد،  اين  هرحال 

در آينده    ها را مورد توجه قرار دهند و تحمل بيشتريبزرگان ما اين.  تر هستيم و شرايط براي روزهاي آينده شرايط آساني نيستآمده و ما داراي كاري سختپيش
نشان    عضو شوراي شهر رشت با اشاره به انتخاب سرپرست در دوره شوراي پنجم، خاطر  .ممكن است با شرايط سرپرستي چند وقتي درگير باشيمچون  داشته باشند  

اشته باشد، اما چنين نشد. شوراي ششم كار  ماه اين همكاري ادامه د  ٣الي    ٢كرديم نهايتاً  كرد: زماني كه ما در گذشته سرپرست شهرداري را انتخاب كرديم فكر مي
شويم، ها ميدر معابر اصلي شهر با يك بارندگي درگير چاله.  اين است كه به مردم خدمات ارائه كند  آن خود را با شعار كار جهادي و انقالبي آغاز كرده است و الزمه  

حتماً كار جدي انجام دهيم، اگر مسير به سمتي پيش برود كه امور جاري تنها پيگيري شود،   اندازي كارخانه آسفالت و... بايد چه برسد به محالتش! ما در زمينه راه
خاطرنشان    عضو شورا،   .اند با چنين وضعيت ما نيز در شوراي ششم مورد نقد شهروندان قرار خواهيم گرفتطور كه همه عزيزان شوراي پنجم را شماتت كردههمان

هاي سرپرستي شهرداري رشت كار  تن از گزينه  ٢برود كه از حالت تحرك خود در بيايد به مشكل بر خواهيم خورد. ما قبالً با  كرد: اگر سيستم شهرداري به سمتي  
 .ييمهاي سرپرستي شهرداري اقدام نماتوان عملكرد هر دو عزيز را بررسي كرد تا با دقت نظر بيشتر در انتخاب گزينهايم و با يك بررسي در فضاي مجازي هم ميكرده

هاي سرپرستي شهرداري رشت، گفت: هر سه عزيز از نيروهاي باتجربه شهرداري رشت هستند و در حوزه معاونت  هاي گزينهيرحسين علوي با اشاره به ويژگيسيد ام
كند، سعي كردم با  از همه بهتر سيستم را مديريت مي  تر است و آقاي عطاييتر است، آقاي مقصودي از همه پرتحركاند، آقاي بهارمست از همه باتجربهفعاليت كرده

رئيسه شورا در ششمين جلسه شوراي شهر رشت با اشاره به روند انتخاب سرپرست  عضو هيئت،  هادي رمضاني  سپس     .را بگويمام    تجربه چندين ساله   ها تك جمله
كردشهرداري،   بااظهار  وقتي  دارند، شب گذشته  زيادي  انتظارات  ما  از  مردم  آب:  پروژه  حتي  كه  مسيرهايي  در  آغاز شد،  باران  است،  رش  انجام شده  هاي سطحي 

با كوچكچاله براي مردم مشكل ايجاد ميهايي وجود دارد كه  بارش  با اشاره به آسفالت شهر رشت، اظهار داشت: آسفالت ما كيفيت مناسب را  ايشان       .كندترين 
باشد كه خدمات براي هدايت آب  نداشته و اين آسفالت شيب مناسب با انتخاب سرپرست و شهردار آينده بايد اين دقت نظر وجود داشته  ندارد.  با    يهاي سطحي را 

فقط جاهايي كه خدمات از گذشته خوب بوده و آن را تقويت كنيم. ما بايد توجه داشته باشيم كه براي انتخاب  توازن و نظم خاصي در كل شهر رشت ارائه دهيم، نه
ضاني تأكيد كرد: خواهش بنده از تمام بزرگواران اين است كه با بررسي توانمندي افراد به شخصي رم   .دنبال فردي پاك دست و توانمند باشيم  سرپرست شهرداري 

اره به روند  سيد حسين رضويان عضو شوراي شهر رشت در ششمين جلسه شورا با اش در ادامه     .رأي بدهيم كه سالمت جامع را براي پيشبرد اهداف شهر انجام دهد
دامه داد: ما  ايشان ا   .هاي مطرح شده براي سرپرستي شهرداري رشت توضيحاتي ارائه شودانتخاب سرپرست شهرداري رشت پيشنهاد داد تا در مورد هر يك از گزينه

مي  چه براي   آيا  نيست،  ما  شهردار  كه  سرپرست  كرد؟  خواهيم  انتخاب  را  فردي  چه  بياوريم موقعيتي  را  فردي  اداره  خواهيم  بهترين  آيا  كه  باشد؟  سيستم  كننده 
انجام دهيم و كسي را ميالشرايطي سيستم را داشته باشد و يا ميخواهيم فردي را بياوريم كه پرستيژ و جامعمي گذاريم كه  خواهيم ديپلماسي شهري را خودمان 

گفت: هركسي كه معرف هريك از اين سه كانديداي سرپرستي شهرداري رشت    با اشاره به وضعيت موجود،  ،رضويانسيد حسين     ؟! هاي شهر را پيگيري كند روزمره
با اشاره به رواند    ،عليرضا تاج شهرستانيدر ادامه  .    صورت كوتاه معرفي كندشده توسط خود را بهاست فرد معرفي عضو شوراي شهر رشت در ششمين جلسه شورا، 

اعضا گزينهد كه همهانانتخاب سرپرست شهرداري رشت، گفت: رياست شورا گفته با گزينههاي سرپرستي شهرداري را ميي  را  بنده آشنايي الزم  ها  شناسند، خير 
      .ادامه داد: هر يك از اين سه عزيز دقايقي شرايط خود را توضيح دهند تا ما تصميم الزم را اتخاذ نماييمايشان   .ندارم

 



  

~ ١٠٩ ~ 
 

  عليرضا تاج شهرستاني             نادر حسيني                سيد شمس شفيعي           هادي رمضاني                        حاضرين در جلسه:   

  د عزيزي   سيد حسين رضويان                 رضا عاشـري              مسعود عباس نژاد             مجي                                   
  سيد امير حسين علوي               محمد حسين واثق كارگرنيا                   مهدي نوري هريس                                       

  غائبين: 

  

  

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

  
  
  

شـورا: مصـوبه  تبادل  متن  و  بحث  از  سرپرست  پس  عنوان  به  عطايي  ناصر  مقصودي،  علي  بهارمست،  علي  آقايان:  معرفي  و  نظر 
رأي آقاي علي مقصودي و با حفظ سمت به    ٤رأي در مقابل    ٧شهرداري در جلسه اخذ رأي مخفي به عمل آمد و آقاي علي بهارمست، با  

 عنوان سرپرست شهرداري رشت انتخاب شدند. 

  تاريخ جلسه  شماره جلسه  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٣

العاده شورا به منظور بررسي لوايح  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
  ١٤٠٠ـ    ٣٨٤١،  ش ر ف ـ  ١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ    ١٤٠٠-٣٣٨- ، ش ر ف    ١٤٠٠/ ٤/ ٨مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٠٨٧شهرداري به شماره هاي،  ش ر ف ـ  

و     ٩٩/ ٠٧/ ٢١مورخ    ٩٩-٦١٩٨-رف   ، ش ١٤٠٠/ ٥/ ٣مورخ   ١٤٠٠ـ  ٣٢٠٢  -، ش ر ف ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩خ مور  ١٤٠٠ـ  ٣١٦٨  -، ش ر ف    ١٤٠٠/ ٦/ ١مورخ  
 برگزار گردد.   ١٦:٣٠رأس ساعت  ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤روز چهارشنبه مورخ   ١٤٠٠/ ٤/ ٢مورخ  ١٤٠٠ـ   ٢٢٧٣ش ر ف ـ 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١١٠ ~ 
 

  *  ٢٤/٦٠/١٤٠٠مورخ :      ٧*  جلسه شماره : 
رأس ساعت  هفتمين جلسه،  ٢٢/٦/١٤٠٠/ش مورخ   ١١٣٣/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره       اسـالمي شهر رشت،  العاده) شوراي  درمحل ساختمان    ١٦:٣٠(فوق 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.  شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي   شوراي
  جلسه: ات دستور

ريال مساعدت   ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص  پرداخت مبلغ  ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤مورخ  ١٤٠٠- ٤٤٢٣-ي رشت به شماره ش ر ف ـ بررسي اليحه شهردار 
اعتباري   رديف  محل  از  معلي  كربالي  به  گيالن  استان  اعزامي  موكب  محسنين  موكب  به  آموزشي،    - ١٢٠٢٠٥مالي  هاي  برنامه  اجراي 

  مذهبي، فرهنگي و هنري. 

هزينه  "با عنوان  ١٠١٠١٠١٠در خصوص پادارنمودن رديف   ١٤٠٠/ ٦/ ١٥مورخ    ١٤٠٠-٣٩٤١-رف رشت به شماره ش  بررسي اليحه شهرداري  -
-   ٥٠٣٠١٠١٣ريال با كسر از رديف اعتباري  ٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در بودجه سالجاري مركز به مبلغ    "هاي اقدام مشترك بازآفرينياجراي پروژه

  . ١٠١٠١٠١٠و اضافه نمودن به رديف "و... بر روي زمين هاي شهردارياحداث ساختمان با كاربري تجاري ،اداري،مسكوني "

در خصوص تخصيص اعتبار جهت تكميل و تجهيز دو   ١٤٠٠/ ٥/ ٣مورخ    ١٤٠٠-٣٢٠٢-رشت به شماره ش ر ف بررسي اليحه شهرداري    -
  .  ١٦سوله بهزيستي جهت افزايش ظرفيت مركز ماده  

ريال(سي ميليون    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ    ١٤٠٠-٣٣٨- رشت به شماره ش ر ف بررسي اليحه شهرداري -
بازي مهارتي حركتي فرشتگان بي افتتاح خانه    "بودجه سالجاري  تحت عنوان  ١٢٠٢٠٥از رديف اعتباري  بال،  تومان) كمك مالي جهت 

  . اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري) سازمان فرهنگي ورزشي

به    ١٢٤١و    ١١١٣در خصوص انتقال پالك هاي ثبتي    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩مورخ    ١٤٠٠ـ  ٣١٦٨  -ي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف بررس-
  مالك مجاور آقاي محمد عليزاده  

  احمد غياثي   آقاي درخصوص  تملك ملك ١٤٠٠/ ٤/ ٨مورخ   ١٤٠٠ـ   ٢٠٨٧بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -

به شماره ش ر ف ـ  بررسي اليحه شهر-   به "  M  "  پهنه  ضريب  كاهشي  درخصوص اصالح    ١٤٠٠/ ٤/ ٢مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٢٧٣داري رشت 
  . ١٤٠٠عوارض و بهاي خدمات سال  تعرفه   ١٦ ماده  ب  درجدول "انتفاعي  خدمات  و تجاري  " كاربري

نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  - بند    ١٤٠٠/ ٦/ ١٦مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٦٣٧٩بررسي  مصوبات   ٤-١و    ٣- ١،    ١پيرامون 
با موضوعاتي به شرح؛( تشكيل كميسيون توسعه پايدار، طرح تشكيل اتاق    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٠سومين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  

  شهرداري رشت(پرداخت دستمزد رانندگان خودروهاي استيجاري و..) و ١٤٠٠پژوهش در شوراي اسالمي شهر رشت، ضوابط بودجه سال  

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد بحر كاظمي، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
ابتدا از اعضاي شورا كه در بخش ،  محمدحسين واثق كارگرنيا  در  از  هاي مختلف قبول مسئوليت كرده رياست شورا ، با قدرداني  اند تا به مردم خدمت نمايند، 

ياست شورا در ادامه با اشاره به زحمات  ر  .اند تقدير و تشكر نموداصحاب رسانه حاضر در جلسه و همچنين پرسنل شورا كه شرايط برگزاري جلسه را فراهم كرده 
نشاني و ايمني مانوري در تاالب عينك با عنوان «مانور آبگيري از منابع روباز  : با توجه به نزديك بودن روز آتش اذعان داشتنشاني شهرداري رشت، آتش  نيروهاي

  . ا به نمايش گذاشته شددر آنجبا عملكرد مطلب اين عزيزان  نشاني  كه بخشي از تجهيزات نيروهاي آتش گرديد  جهت امدادرساني در زمان وقوع سيالب» برگزار  
ادامه داد: اين اطمينان از    ايشان  به همگان نشان داده شده است.نشاني شهرداري رشت  در گذشته بارها توسط پرسنل آتش   هاالبته اين توانمندي ايشان افزود:  

دارند و همچنين  را  ما آمادگي الزم براي حراست از مردم شهر رشت    نشانبركفان آتش ناكرده اتفاقي رخ بدهد جان خداي   ، ايجاد شد كه اگر در آينده ،  مانور فوق
نشانان  نشاني شهرداري رشت ايجاد شود و بايد در بحث تأمين لوازم انفرادي و گروهي اين آتش تر شد كه بايد بودجه الزم براي بخش آتش اين تكليف بر ما روشن 

صورت  نشانان به داخل محالت، گفت: بايد امكانات الزم درون محالت شهر رشت نيز به انتقال تجربيات آتش ارگرنيا با اشاره به لزوم  ك    .اقدامات الزم انجام شود
ئيس شوراي شهر رشت با اشاره به در پيش بودن فصل  ر  .ها نيز استفاده شودبايست از ظرفيت ساير نهادها و سازمان مي  در اين خصوص   مشاركتي ايجاد شود و

اي الزم را ندارند و در حال سقوط هستند  سالي كه مقاومت ريشه درختان و بررسي درختان كهن  سره: بايد در خصوص  اظهار كردبارندگي و بادهاي شديد،  
گونه درختان هستيم. اين موضوع براي مردم ازلحاظ جاني و مالي خطرآفرين است و شهرداري بايد در  اقدامات الزم انجام شود، زيرا ما هرساله شاهد سقوط اين 

  .درختان و محافظت از درختان در حال سقوط اقدام نمايد  سرهن خصوص حافظ جان و مال مردم بوده و به  اي
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  ناطق اول:   نطق پيش از دستور
متاسفانه ساخت و    صورت گرفته مشاهده شد: اخيراً در بازديدهاي انجام شده و مراجعاتي كه  اظهار داشتشورا    هعضو هيات رئيس ،  هادي رمضاني  در ادامه آقاي

با توجه به متزلزل بودن جايگاه مالك و همچنين ايمني  .و امالك به غير واگذار مي شود ندارندهيچگونه سند رسمي كه سازهاي انجام شده در زمين هاي نسقي، 
ضو هيئت رئيسه  ع  .ديگران نيز واگذار مي شوددر ساخت و ساز اين امالك داراي مشكل هستند، همچنين در زمينه شهرسازي و اسنادي تاييديه اي ندارند و به 

ساختمان ها، افزود: اين واگذاري ها تبعاتي را براي شهروندان دارد و شهروندان بايد استعالمات الزم را از شهرداري بگيرند، زيرا    نوعشورا با تشريح مشكالت اين  
عضو شوراي شهر رشت خاطرنشان كرد:    د.د و مشكل براي خريدار به وجود آيممكن است ملك به دليل مشكالت ايمني در معرض تخريب توسط شهرداري باش

بتدا نگرفته  اين مشكالت براي شهرداري نيز هست، زيرا خريداران بعدي ميگويند اگر ملك مشكل داشته و بايد تخريب مي شد چرا شهرداري جلوي آن را از ا
مشكالت مواجه هستند، اينكه ملك به صورت عين المال به فروش مي رسد مشكالت فراواني را ايجاد  رمضاني اضافه كرد: محاكم ما اكثراً با همين دست   !است؟ 

ندارند افراد علم كافي در خصوص مسائل حقوقي  اكثرا  زيرا  به .مي كند  استعالمات الزم  براي  از خريد ملك  تا خريدار قبل  انجام شود  بايد  اطالع رساني  اين 
  .ع رساني بايد از سوي شهرداري به شهروندان انجام شودشهرداري مراجعه كند و اين اطال

    اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا،    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٧مورخ    ٦٧٧ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ١٤٠٠-٢٧١٣- رشت به شماره ش ر ف ـ اليحه شهرداري ١

  اعالم وصول گرديد.  "خريد ملك جهت احداث سرويس بهداشتي"در خصوص  

در دبيرخانه شورا،    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٢مورخ    ١١٢٩ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٦/ ١٩مورخ    ١٤٠٠-٤٢٧٧-رشت به شماره ش ر ف ـ اليحه شهرداري ٢

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، ضمن موافقت با    "كمك مالي به خانم گلناز آقاجاني   "در خصوص  

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

  جلسه:  اتدستور

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

دوفوريتي ف   اليحه  ر  به شماره ش  رشت  به    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠-٤٤٢٣-شهرداري  ثبت شده 
دارد؛   ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤مورخ    ١١٥١شماره   نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا،  دبيرخانه  در 

مبلغ   پرداخت  به  تنها    ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت  عنوان  به  كه  محسنين  موكب  به  مالي  مساعدت  ريال 
ه كربالي معلي جهت ارائه خدمات به زائران حضرت ابا عبداهللا شامل  موكب اعزامي از استان گيالن ب

و  فرهنگي  اقدام  اين  در  مشاركت  جهت  باشد  مي  مشاوره)  و  درماني  خدمات  پذيرايي،  (اسكان، 
اجراي برنامه هاي آموزشي، "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٢٠٢٠٥مذهبي و از محل رديف اعتباري  

  نمايد.   ، اقدام "مذهبي، فرهنگي و هنري

      

تنها موكب اعزامي از استان گيالن براي رئيس شورا، در  محمدحسين كارگرنيا  در ادامه      خالصه مفيد مذاكرات : خصوص اليحه كمك به موكب محسنين 
الحسينخدمات اباعبداهللا  زائرين  به  سال  رساني  اين  در  رشت  شهرداري  داشت:  اظهار  كربال  نظافت، خدماتدر  به  و  داشته  موكب  برنامهها  اجراي  و  هاي رساني 

وكب اعزامي  پرداخت، اما در سال جاري همانند سال گذشته با توجه به وضعيت موجود كرونايي شهرداري اعزام به كربال را در دستور كار ندارد و تنها مفرهنگي مي
شورا در اين خصوص اظهار داشت: با توجه به اهميت موضوع، يكي از بزرگان تماسي با بنده داشتند و با   رئيسنايب،  جيد عزيزيم  .موكب محسنين است   از گيالن

خصوص با  ه  هاي ديگر كمكي در نظر گرفته شود، ب اگر امكانش وجود دارد از رديف  تقاضاي رقم بيشتري نمودند.ها بخصوص در كشور عراق،  توجه به افزايش هزينه
عضو شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار   ، سيد اميرحسين علوي   .در باورهاي اعتقادي و مذهبي ما اين موضوع موردتوجه قرار بگيرد  توجه به اهميت اربعين

و    ين منوال بوده داشت: موكب خدام العتره براي فرد نيست و براي شهرداري رشت است، در تأمين رديف مشكلي وجود ندارد، اما در گذشته هزينه كرد نيز به هم
ساله شورا و شهرداري به دو موكب محسنين و نورالزهرا كمك مالي انجام    همچنين تأكيد كرد: هر  ايشان   .گيرندها در نظر ميهمه چنين مبالغي را براي كمك

دجه مشخص براي موكب خدام العتره  نيز با اشاره به رديف بودجه در نظر گرفته پيشنهاد داد تا از رديف بو  ،رئيس كميسيون فرهنگي شورا  ،ادر حسينين    .دادمي
اجازه آن را ندارند كه در خارج از محدوده به طور قانوني  ها  شهرداري  :رضا عاشري ديگر عضو شورا نيز در اين خصوص گفت   .شهرداري براي اين امر استفاده شود

نظر گرف نوع مصوبه در  نيز در  اين موضوع را  بايد  و  بپردازند  ارائه خدمات  به  بهداشت و خدمات شهري   ، يد حسين رضويانس   .تشهري خود  رئيس كميسيون 
صراحت درخواست دارم تا مصوبه دقيقاً براي همان رديف بودجه موكب خدام العتره شهرداري باشد، زيرا  شوراي شهر رشت نيز در اين خصوص اظهار داشت: بنده به

  .رديف بودجه باشيمباشد كه نيازمند استفاده از اين   يممكن است تا پايان سال موارد
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شـورا: مصـوبه  مبلغ    متن  پرداخت  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  با  دوفوريت  تصويب  ريال   ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن 
اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي،  "تحت عنوان    بودجه سالجاري   ١٢٠٢٠٥مساعدت مالي به موكب محسنين، از محل رديف اعتباري  

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

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  رمضاني هادي   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

شهرداري  دوفوريتي  ف   اليحه  ر  ش  شماره  به  به    ١٤٠٠/ ٦/ ١٥مورخ    ١٤٠٠- ٣٩٤١-رشت  شده  ثبت 
به   ١٤٠٠/ ٦/ ٢٠مورخ    ١٠٩١شماره   نظر دارد؛ نسبت  اينكه شهرداري در  بر  در دبيرخانه شورا، مبني 

در بودجه   "هزينه اجراي پروژه هاي اقدام مشترك بازآفريني"با عنوان    ١٠١٠١٠١٠پادارنمودن رديف 
ريال و با توجه به عدم وجود رديف اعتباري در بودجه سال    ٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠سالجاري مركز به مبلغ  

اعتباري    ١٤٠٠ رديف  از  مذكور  مبلغ  كسر  با  رشت،  تحت    ٥٠٣٠١٠١٣شهرداري  سالجاري  بودجه 
شهرداري "عنوان هاي  زمين  روي  بر  و...  مسكوني  اداري،  تجاري،  كاربري  با  ساختمان  و  "احداث 

رديف به  نمودن  ج١٠١٠١٠١٠اضافه  صدور  ،  همچنين  پروانه  صدور  و  نوسازي  عوارض  پرداخت  هت 
شهرسازي  و  راه  كل  اداره  طريق  از  ساالنه  كه  بازآفريني  جاري  هاي  پروژه  براي  انشعابات  مجوز 

مورخ    ١٣٩٩- ٧٠٨٠  –اختصاص داده مي شود و با عنايت به اينكه با توجه به اليحه شماره ش ر ف  
شوراي اسالمي شهر رشت و در اجراي   ١٣٩٩/ ١٠/ ٣خ  /ش مور٩٩/ ١٩٨٥و مصوبه شماره    ١٣٩٩/ ٩/ ٥

  –پروژه خانه سالمت، نهاد توسعه محله عينك و خانه سالمت سليماندارب و اليحه شماره ش ر ف  
در پروژه پارك و خانه  ١٤٠٠/ ٦/ ٣/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٤٤٨و مصوبه شماره    ١٤٠٠/ ٣/ ١٩مورخ    ١٤٠٠-١٦٢٣

شهرداري و قبول هزينه كرد در پروژه هاي كودك در محله عينك مبني بر صدور مجوز مشاركت  
همچون پروانه، انشعابات و...   اقدام مشترك از طريق لحاظ شدن عوارض صدور مجوزهاي مربوطه

  به عنوان آورده شهرداري در اين پروژه هاي محرك توسعه عام المنفعه محقق گرديد، اقدام نمايد. 

      

ادامه خانم خاطره     خالصه مفيد مذاكرات : بهدر  بازآفريني شهري شهرداري رشت در محجوب  و  نماينده سازمان عمران  اخذ مجوز   خصوص عنوان  اليحه 
ارائهاظهار داشتهاي اقدام مشترك بازآفريني  جهت ايجاد پروژه هزينه اجراي پروژه براي هزينه انشعابات   شده: ماه گذشته اليحه فوق  و مصوبه شورا را دارد، اما 

هايي در : پروژهادامه داداعتبارات بازآفريني از سوي وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته شد،    ٩٧با بيان اينكه در سال    ايشان    .رديف در نظر گرفته نشده است
هاي قرارگرفته در طرح  محجوب در ادامه به تشريح وضعيت پروژه   ديگر در حال تكميل است.ها اجرا و برخي  شده كه برخي از اين پروژهاين ميان در نظر گرفته

ها شده مصوبه شورا را داشته و ساختمانعضو شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار داشت: پيشنهاد ارائه  ،در ادامه سيد اميرحسين علوي   .بازآفريني پرداخت
ادامه داد: سازمان نظام پرستاري با ايشان    .تر بايد خانه سالمت سليمانداراب تحويل گرفته شودي است و به نظر بنده سريعبردارشده و در مرحله بهرهنيز ساخته

  دارد .   مشاركت شهرداري رشت آمادگي تحويل گرفتن و انجام امور را



  

~ ١١٣ ~ 
 

  

  

پيشنهادي در خصوص     متن مصـوبه شـورا: مفاد اليحه  با  فوريت  رديف  ضمن تصويب دو  هزينه "با عنوان     ١٠١٠١٠١٠پادارنمودن 
بازآفريني  مشترك  اقدام  هاي  پروژه  مبلغ    "اجراي  به  مركز  سالجاري  بودجه  اعتباري  ٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در  رديف  از  كسر  با  و  ريال 

و اضافه "ارياحداث ساختمان با كاربري تجاري ،اداري،مسكوني و... بر روي زمين هاي شهرد"بودجه سالجاري تحت عنوان ٥٠٣٠١٠١٣
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ١٠١٠١٠١٠نمودن به رديف 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  نژاد مسعود عباس   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

شهرداري    ف اليحه  ر  ش  شماره  به   ١٤٠٠/ ٥/ ٣مورخ    ١٤٠٠- ٣٢٠٢- رشت 
در دبيرخانه شورا، با عنايت به    ١٤٠٠/ ٥/ ١٠مورخ    ٧٥٦ثبت شده به شماره  

مصوبات دومين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كه در  
تشكيل  به    ١٤٠٠/ ٤/ ٨تاريخ   زارع  آقاي  جناب  محترم  استاندار  رياست 

بر   مبني  مذكور  جلسه  در  گرفته  صورت  تاكيدات  به  توجه  با  و  گرديد 
ماده   مركز  ظرفيت  بند    ١٦افزايش  اساس  بر  گرديد    ٢و  مقرر  صورتجلسه 

اختصاص   با  نسبت  رشت  و    ٥٠شهرداري  تجهيز  جهت  ريال  ميليارد 
استا   ٢ساماندهي   بهزيستي  به  متعلق  الكان  سوله  درجاده  كه  گيالن  ن 

به بند ث ماده   با استناد  قانون ششم توسعه، هزينه    ٣رديف    ٨٠قراردارد 
پيش بيني   نمايد، حاليه باعنايت به اين كه اعتباري بدين منظور در بودجه

مبلغ   كسر  به  نسبت  دارد  نظر  در  رشت  شهرداري  است  نگرديده 
 (اضافه  ١١٠٢٠٦اعتباري    ريال(پنج ميليارد تومان) از رديف٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

(اجراي برنامه هاي    ١٢٠٢٠٥كار) در مركز و اضافه نمودن به رديف اعتباري  
و   اجتماعي  و  فرهنگي  سازمان  هنري)  و  فرهنگي  مذهبي،  آموزشي، 

  ورزشي اقدام نمايد. 

در كميسيون برنامه و بودجـه و حقـوقي 
شورا مطرح و با اليحه پيشـنهادي  برابـر 

مـواد   مبـارزه بـا  صورتجلسه ستاد  ٩بند  
ــدر ــماره  مخ ــه ش ــورخ ٦١١٩٥٨/٢٣ب م

ــزان ١٠/٤/٩٣ ــا كمــك بــه مي از  %١٠، ب
و اجتماعي سـاالنه بودجه فرهنگي  محل  

و همچنين پيشنهاد مـي   گرديد  موافقت
گردد پـروژه مـذكور بـا مشـاركت سـاير 

  شهرداري هاي استان انجام گيرد.
در كميسيون فرهنگي و اجتماعي شـورا 

ــه ت ــه ب ــا توج ــرح وب ــاي مط ــد اعض أكي
كميسيون مبني بر پـرداختن بـه ورزش 
ــومي در محــالت و ارائــه خــدمات  عم
فرهنگي ورزشي در محـالت بـه منظـور 
پيشــگيري از ناهنجــاري ها،بــا پيشــنهاد 

  شهرداري مخالفت گرديد.

  
٦  

  
  
  
  
  
  
٣  

  
٢١  
٦  

١٤٠٠  
  
  
  
  
  
  
٩  
٦  

١٤٠٠  

  به منظوراليحه تخصيص اعتبار جهت تكميل و تجهيز دو سوله بهزيستي    در خصوص  ،شورارئيس كميسيون فرهنگي  ،  نادر حسيني  خالصه مفيد مذاكرات :
بگيريم براي اعضاي : اينكه ما در اصل پيشگيري هزينه نمياظهار داشت   ١٦افزايش ظرفيت مركز ماده   براي دو سوله در نظر  كنيم، اما بياييم مبالغ سنگيني را 

رئيس شوراي اسالمي شهر رشت، نيز اظهار داشت: اينكه ما براي يك سازمان ديگري هزينه كنيم و كار از جيد عزيزي نايبم    .كميسيون موردنظر و روشن نبود
اميرحسين علوي عضو شوراي شهر رشت با ارائه پيشنهاد مسكوت     .شود مورد سؤال اعضاي شوراستدست ما خارج شود و ندانيم كه اين مبالغ چگونه هزينه مي

 ،رئيس شورا،محمدحسين واثق كارگرنيا   .بررسي قرار گيرد  آوريم تا موضوع موردتأكيد كرد: ما از افراد مدنظر از شهرداري و بهزيستي دعوت به عمل  ماندن اليحه
طور  دارد. ما همان  ضمن تشريح اليحه فوق تأكيد كرد: در خصوص اعتياد ما سه مرحله پيشگيري، درمان و مبارزه وجود دارد كه هر نهادي وظيفه مشخص خود را

     .شودداريم، در بحث درمان نيز وظيفه انجام كار داريم و اين موضوع شامل آن ميكه در پيشگيري وظيفه



  

~ ١١۴ ~ 
 

  

  
  
  

اليحه پيشنهادي در خصوص تخصيص اعتبار جهت تكميل و تجهيز دو سوله بهزيستي جهت افزايش ظرفيت    متن مصـوبه شـورا:
ث وتبادل نظر و اخذ رأي بنا به پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور  در جلسه مطرح و پس از بح  ١٦مركز ماده  

 بماند. به مدت يك ماه به جهت بررسي بيشتر مقرر شد؛ اليحه مورد نظر به مدت يك ماه مسكوت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه   رديف 
  نظر كميسيون  

  ذيـربـط 

  شماره 

  جلسه 

  تاريخ  

  جلسه 

٤  

شهرداري ف   رشتاليحه  ر  ش  شماره  ثبت    ١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ    ١٤٠٠-٣٣٨- به 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ٥/ ١٦مورخ    ٨٠٠شده  بر  مبني  شورا،  دبيرخانه  در 

پرداخت مبلغ   به  نظر دارد؛ نسبت  ريال(سي    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت در 
مهارتي حركتي فرشتگان   بازي  افتتاح خانه  مالي جهت  تومان) كمك  ميليون 

مبني ت مديريت  رخواسبال، حسب د بي بازي فرشتگان  ايجاد  خانه    فضايي   بر 
  انجام   گيالن  استان   در   بار  اولين  براي  كه  اوتيسمي  فرشتگان  درماني  بازي  براي
گيري هاي بسيار مادي و  در  و  افزون  روز  بيماري  اين  اهميت  به  توجه  با   و    شده

ري  هرداشمعنوي خانواده هاي اين فرزندان بي پناه، تقاضاي مساعدت مالي از  
اجراي    "بودجه سالجاري  تحت عنوان  ١٢٠٢٠٥از رديف اعتباري  و    را نموده اند

ورزشي  فرهنگي  سازمان  هنري)  و  فرهنگي  مذهبي،  آموزشي،  هاي  ،  برنامه 
جهت احداث و بهره برداري هر چه سريعتر مجموعه تفريحي ـ درماني مذكور،  

 اقدام نمايد. 

در كميسيون برنامـه و 
بودجه و حقوقي شـورا 

رح و بـــا اليحـــه مطـــ
پيشــنهادي شــهرداري 

  موافقت گرديد.

فرهنگي  كميسيون  در 
ــورا  و اجتمــــاعي شــ
ــرح و  بــا اليحــه  مط
پيشــنهادي شــهرداري 

  موافقت گرديد.

٤  
  
  
٤  

  

٧/٦/١٤٠٠  
  
  

١٦/٦/١٤٠٠  
  

مبلغ    متن مصـوبه شـورا: پيشنهادي در خصوص پرداخت  مفاد اليحه  تومان)    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  مالي جهت  ريال(سي ميليون  كمك 
بي  فرشتگان  حركتي  مهارتي  بازي  خانه  اعتباري  بال،  افتتاح  رديف  عنوان  ١٢٠٢٠٥از  تحت  سالجاري   هاي   "بودجه  برنامه  اجراي 

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري) سازمان فرهنگي ورزشي



  

~ ١١۵ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ف  ر  ش  شماره  به  رشت  شهرداري  مورخ   ١٤٠٠ـ  ٣١٦٨  -اليحه 
شماره  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩ به  شده  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٥/ ١٠مورخ    ٧٥٤ثبت  در 

شماره  شورا،   اليحه  به    ٩٩/ ١١/ ٧مورخ    ٨٣٣١پيرو  پاسخ  در  نامه  و 
مورخ  ٩٩/ ٢٧٧٢شماره   رشت    ٩٩/ ١٢/ ٢٥/ش  شهر  اسالمي  شوراي 

دو قطعه زمين  به انتقال   نسبت ؛شهرداري در نظر داردمبني بر اينكه 
 ٣٥/ ٤٧به مساحت  ٤بخش  ٧٥سنگ اصلي  ١١١٣به پالك هاي ثبتي 

و   اصلي  ١١٢٤مترمربع  مساحت    ٤بخش    ٧٥٢سنگ  سانتي   ٥١به 
بلوار شمسي پور برابر نظريه  مترمربع واقع در ميدان سرگل ابتداي 

ريال   ٧٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دادگستري از قرار متري    هيات كارشناسي رسمي 
مبلغب  جمعاً محمد   ٢٥/ ١٨٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠  ه  آقاي  مجاور  مالك  به  ريال 

  اقدام نمايد. عليزاده 

در كميسيون برنامـه و بودجـه و 
حقوقي شورا مطرح و بـا اليحـه 
پيشــنهادي شــهرداري مخالفــت 
گرديــد و مقــرر شــد شــهرداري 
منطقــه يــك گــزارش تــوجيهي 

  اقتصادي ارائه دهد.

ــران وتوســعه  در كميســيون عم
بـا اليحـه   شهري شورا مطـرح و

پيشــنهادي شــهرداري مخالفــت 
  گرديد.

٥  

  

٣  

١٤/٦/١٤٠٠  

  

١٥/٦/١٤٠٠  

انتقال پالك هاي ثبتي    متن مصـوبه شـورا:  به مالك مجاور آقاي محمد    ١٢٤١و    ١١١٣با مفاد اليحه پيشنهادي در خصوص 
    عليزاده  به اتفاق آرا، مخالفت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☒  ☐  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☒  ☐  هادي رمضاني   ٣
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٤
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٥
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٧



  

~ ١١۶ ~ 
 

  

  

  

      ☒  ☐سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☒  ☐  كارگرنيامحمد حسين واثق   ٩
      ☒  ☐      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ١٠  -     جمـــع
  ☒  تصويب نشد          ☐تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ٤/ ٨مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٠٨٧اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ   
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در    ١٤٠٠/ ٤/ ١٢مورخ    ٥٦٤به شماره  

مساحت  مقدار  تملك  به  نسبت  دارد؛    شماره   به   مشاعي   عرصه  از   مربع   متر   ١٢٣  نظر 
  بخش   در   ٤  قطعه   اصلي  از   فرعي   ٣٠٤  از   شده  مجزا  و  مفروز   اصلي   ٥٥  از   فرعي   ١٣٧١٤

  دارد و   قرار  باند كندرو بلوار نماز  احداث   مسير  در  كه  احمد غياثي  آقاي  رشت ملكي  ٤
  مدير   ٩٩/ ٧/ ٢٧  مورخ   ١٤٣٢٨٢و    ٩٩/ ٣/ ١١  مورخ   ٣٦١٠٧  هايشماره   حسب درخواست 

جلب  كتبي   درخواست  و  يك  منطقه با  و    رسمي   كارشناسان  هيأت   نظر   مالك 
  مالكيت   تحت  در امالك  خدمات   و  معوض  امالك  زمين  بهاي  معادل  اقدام و  دادگستري

يا و  از  فروشنده  ملكي    پروانه   قبيل  از  خدمات   گردد  معرفي  فروشنده  ناحيه  هر 
  قرار   اختيار شهرداري  و   صالحيت  در   خدماتي كه  ساير  ساختماني و  تخلف  ساختماني، 

  اقدام نمايد.   دارد،

ــيون  در كميســ
وتوســعه عمــران 

ــورا  ــهري شـ شـ
مطرح و با اليحه 
پيشـــــــنهادي 
شــــــــهرداري 

  مخالفت گرديد.

٣  
١٥  
٦  

١٤٠٠  

متري كمربندي شهر رشت، اين موضوع در كميسيون    ٤٥در اين خصوص گفت: در گذشته با توجه به عرض    رضا عاشري    خالصه مفيد مذاكرات :
شهرداري   شود،  تصويب  موضوع  اين  اگر  كه  دارد  وجود  ساختمان  اين  جلوي  در  ساز  عقب  متر  سه  كه  شد  مشخص  و  گرفت  قرار  موردبررسي  عمران 

اينبايست كل ساختمانمي نبايد فقط حقوق  ادي رمضاني عضو هيئته  .چنيني را خريداري كندهاي  نيز در اين خصوص عنوان كرد: ما  رئيسه شوراي 
  .چيزي به شهروند داده شود تا رضايتمندي شهروند نيز ايجاد گرددشهرداري را ببينيم و بايد حقوق شهروند را نيز در نظر بگيريم و يك

رأي  ١رأي مخالف و    ٩احمد غياثي، با    آقاي   صوص تملك ملك با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخ   متن مصـوبه شـورا:
 موافق، مخالفت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☒  ☐  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٤
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٥
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٧
      ☒  ☐سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☒  ☐  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☒  ☐      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ٩  ١    جمـــع
  ☒  تصويب نشد          ☐تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١١٧ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   جلسه دستور   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ـ   ف  ر  ش  شماره  به  رشت  شهرداري  مورخ   ١٤٠٠ـ    ٢٢٧٣اليحه 
در دبيرخانه   ١٤٠٠/ ٤/ ١٠مورخ     ٥٥٥ثبت شده به شماره      ١٤٠٠/ ٤/ ٢

اصالح  مجوز  صدور  بر  مبني   به"  M  "  پهنه  ضريب   كاهشي  شورا 
 تعرفه  ١٦  ماده  ب   درجدول  "انتفاعي    خدمات   و   تجاري   "  كاربري 

سال   خدمات  بهاي  و  جهت   ٣.٨٥  به  ٥.٥  از  ،   ١٤٠٠عوارض    به 
  از  مزبور  ماده  الف  جدول  در  آن  مشابه  ضريب  با   آن  سازي  يكسان
  . " متمركز تجاري " كاربري به  "نواري تجاري  " كاربري

در كميســـيون برنامـــه و بودجـــه و 
ــه  ــا اليح ــرح و ب ــورا مط ــوقي ش حق
  پيشنهادي شهرداري موافقت گرديد.

در كميسيون عمران وتوسعه شـهري 
شورا مطرح و بـا اليحـه پيشـنهادي 

  شهرداري موافقت گرديد.

١٩٥  
  
٣  

٣/٥/١٤٠٠  
  

١٥/٦/١٤٠٠  

در    Mصالح كاهشي ضريب پهنها"اليحه  عضو شوراي شهر رشت در خصوص  ،  رضا عاشري  خالصه مفيد مذاكرات : به كاربري تجاري و خدمات انتفاعي 
بهاي خدمات سال    ١٦جدول ب ماده   تغيير كاربري  "١٤٠٠تعرفه عوارض و  بند فوق  بود و پس از  اظهار داشت: در دفترچه درآمدي گذشته،  ها داراي ضرايبي 

بود كه در يك  تغييرات در دفترچه درآمدي تغييرات كاربري داراي تغييراتي شد، در اين جدول جديد كه در حال تهيه است، اعداد و ضرايب همان عدد گذشته  
بود اين موضوع از طريق   يشانا  .مورد اين موضوع رعايت نشده  بود تا اين عدد همانند جدول   شهرداري رشت   درامدهاي عمومي  اداره   ادامه داد:  درخواست شده 

 .قديم باشد 

  "انتفاعي    خدمات   و   تجاري  "  كاربري   به"  M  "  پهنه   ضريب   كاهشي  با مفاد اليحه شهرداري در خصوص اصالح   متن مصـوبه شـورا:
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.   ٣.٨٥ به ٥.٥ از  ،  ١٤٠٠عوارض و بهاي خدمات سال   تعرفه  ١٦ ماده ب  درجدول

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١  -     ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

  ٨ـ١

ثبت شده در   ١٦/٦/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠/٨٠٢٩/ ٦٣٧٩/١نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
به شماره   بند     ١٦/٦/١٤٠٠/ش مورخ  ١٠٤٩/١٤٠٠دبيرخانه شورا  مصوبات سومين جلسه    ١پيرامون 

  به شرح؛   ٥/١٤٠٠/ ٢٠شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  
دستور العمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون    ٣بر اساس تبصره ماده  

كميسيون   تواند  مي  شورا  ها  استان  عالي  و  استان  شهرستان،  شهر،  اسالمي  شوراهاي  هاي 
  جديد مورد نياز را به عنوان زير مجموعه كميسيون هاي اصلي تشكيل و فعال نمايد. نظر به 

)مصوبات دائر بر تشكيل كميسيون توسعه پايدار از اين جهت كه معلوم نشده  ١اينكه در بند ( 
ابهام   رفع  از  پس  دارد.  وجود  ابهام  است  اصلي  كميسيون  كدام  زير مجموعه  كميسيون  اين 

  اعالم نظر خواهد شد. 

      



  

~ ١١٨ ~ 
 

  

  

  رأي به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ  متن مصـوبه شـورا:
  ؛ "تشكيل كميسيون توسعه پايدار "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٤٠٠/ ٥/ ٢٠مورخ   ٣مصوبه جلسه  ١ـ بند  

ماده   اسالمي    ١٤برابر  شوراهاي  شهرها،  اسالمي  شوراهاي  مالي  امور  و  داخلي  انتخابات  تشكيالت،  اجرايي  نامه    آيين 
با تشكيل كميسيونشهر مي توانند ح نياز  هايي در شورا موافقت نموده و تصريح دارد به اينكه شورا مي تواند تعداد آنها را  سب 

  افزايش يا كاهش دهد. 
دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون هاي شوراهاي اسالمي نيز اگرچه تعداد كميسيون    ٣در ماده  

احصا را  و همچنين    هاي تخصصي شوراها  كميسيون هاي جديد  تشكيل  اختيار  به شوراها  ماده  ذيل همين  تبصره  در  اما  نموده، 
اين كميسيون ها، بسته به ضرورت و متناسب با حجم برنامه ها و فعاليت هاي شورا داده شده  كميته هاي تخصصي زير مجموعه 

ت برسد. كه با درج اين تبصره، منحصر بودن كميسيون  است و تاكيد شده كه ايجاد كميسيون هاي جديد به اطالع شوراي فرادس
  ذكر گرديده است برداشت نمي شود.  ٣ها به آنچه درصدر ماده  

در همين راستا اكثر شوراهاي اسالمي شهرهاي سطح كشور حسب ضرورت و نياز شهر خود كميسيون هاي متعدد را تشكيل داده 
  و ايرادي به آنها وارده نشده است. 

و  اينكه دليل تشكيل كميسيونضمن   و مسائل مطروحه  پيشنهادات   ، لوايح  كارشناسانه طرح ها،  دقيق و  بررسي  هاي تخصصي، 
ارجاعي به شوراي مربوطه بوده و هر شورا با توجه به شرايط موجود در شهر و محدوده خود با معضالت خاص همان منطقه مواجه  

تبصره فوق كه در  و همان طور  مبوده  و  و    ١٤اده  الذكر  ايفاي وظايف خود  راستاي  بيني شده، شوراها در  اجرايي پيش  نامه  آيين 
  هاي مورد نياز را دارند. حسب ضرورت اختيار تشكيل كميسيون

رونق سرمايه   بر  تأكيد  با  پايدار شهري  توسعه  كالن  برنامه هاي  بر  نظارت  و  اجرا  و  اسالمي شهر رشت جهت طراحي  لذا شوراي 
 توسعه اقتصادي طرح ايجاد كميسيون مزبور را به صورت يك كميسيون مستقل ارائه و مصوب نموده است.   گذاري و گردشگري و

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١  -     ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨-٢  

ثبت   ١٤٠٠/ ٦/ ١٦مورخ  ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٦٣٧٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات    ٣ـ١پيرامون بند    ١٤٠٠/ ٦/ ١٦/ش مورخ  ١٤٠٠/ ١٠٤٩شده در دبيرخانه شورا به شماره 

 به شرح؛ ١٤٠٠/ ٥/ ٢٠سومين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
) بند  ١-٣بند  اصالح  برغم  مورخ    ٢)  جلسه  اتاق    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٣مصوبات  تشكيل  خصوص  در 

  پژوهش شورا، همان مغايرت هاي قانوني سابق را دارد. 

      



  

~ ١١٩ ~ 
 

  

  
  
  

  

  تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و   متن مصـوبه شـورا:
بند   جلسه    ٣ـ ١ـ  خصوص    ١٤٠٠/ ٥/ ٢٠مورخ    ٣مصوبه  در  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  "شوراي  در  پژوهش  اتاق  تشكيل  طرح 

 ؛ ايراد وارده از سوي هيئت محترم تطبيق پذيرفته و مصوبه كان لم يكن گرديد. "اسالمي شهر رشت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١  -     ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٨ـ٣

مـورخ   ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٦٣٧٩نامه فرمانـداري محتـرم شهرسـتان رشـت بـه شـماره  
  ١٤٠٠/ ٦/ ١٦/ش مـورخ  ١٤٠٠/ ١٠٤٩ثبت شده در دبيرخانه شورا بـه شـماره    ١٤٠٠/ ٦/ ١٦

 ١٤٠٠/ ٥/ ٢٠مصوبات سومين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ    ٣ـ١پيرامون بند  
دبيرخانه شـوراهاي اسـالمي آيين نامه تشكيالتي كاركنان    ٣به شرح؛ به موجب ماده  

كشور شوراها مكلفند امور پشتيباني و خدماتي خـود را از طريـق انعقـاد قـرارداد و 
استفاده از خدمات بخش غير دولتي انجام دهند. بنابراين با وجود اصالح اعمال شـده 

مصوبات مغايرتهـاي سـابق در حـدي كـه پرداخـت دسـتمزد راننـدگان ٤-١در بند
شورا را به شهرداري تحميل نموده است كماكان به قـوت خـود خودروهاي استيجاري  

  باقيست. 

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛   متن مصـوبه شـورا:
 ١٤٠٠ضوابط بودجه سال    ٢٣تبصره    "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ٢٠/٥/١٤٠٠مورخ    ٣مصوبه جلسه    ٤ـ١ـ بند 

  ؛ "شهرداري رشت(پرداخت دستمزد رانندگان خودروهاي استيجاري و..)
شهرداري هاي كشور ( ضوابط    ١٤٠٠بند ج بخشنامه بودجه سال    ٣تامين خودروهاي مورد نياز شورا ؛ برابر بند    درخصوص 

كمك به بودجه شوراي اسالمي شهر) ، هزينه هاي غيرمصرفي شورا از جمله خريد و اجاره اموال، ساختمان ، وسيله نقليه و  
رعاي با  و  بيني  پيش  شهرداري  بودجه  هاي  رديف  در  اموال  ...  عنوان  به  و  خريداري  شهرداري  توسط  مربوط  مقررات  ت 

 شهرداري تحويل شورا خواهد شد. 



  

~ ١٢٠ ~ 
 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩جلسه رأس ساعت  

  
  
  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  عاشـريرضا   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١  -     ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا


