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  تير الي شهريور
١٣٩٨ 
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  فهرست مطالب

  
  ٣ ص    ٩٨تير  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ١٢ ص                   ٩٩ جلسه                                       
  ١٩ ص                               ١٠٠جلسه                                       
  ٢٥ ص                                ١٠١جلسه                                       

  
  

  ٣٢ ص  ٩٨مرداد  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٣٦ ص                                     ١٠٢جلسه     
  ٤٥ ص                         ١٠٣جلسه     
  ٤٦ ص                ١٠٤جلسه     
  ٤٧ ص                ١٠٥جلسه     

  
  ٤٨ ص ٩٨شهريور  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٥٣ ص                           ١٠٦جلسه    
  ٥٤ ص               ١٠٧جلسه    
  ٦٢ ص               ١٠٨جلسه    

  
    

  
  يه و تنظيم:ته

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

  ئول سایت و فنآوری اطالعات شورا _ سعیـد جعفـری :  مس

  مصوبات شوراپیگیری مسئول : طاهره مهدي زاده ـ 

  عمومیمینو پرتوی دیلمی : کارشناس روابط  -
  

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

 شورا. شهری دبیر کمیسیون توسعه و عمران:  یمهندس پورتوکلـ 
  دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا.:  علیرضا قانع ـ 
  شورا. و حقوقی دبیر کمیسیون برنامه وبودجه:  سحر علیزاده ـ 

  راضـی: دبیر کمیسیون بهداشت،محیط زیست وخدمات شهری شورا.ـ سیدحسن 
  مسئول و کارشناس امور اداری شورا.:  ی ـــم نعمتــریــ م

  فاطمـه نیـک نـژاد : مسئــول حقـوقـــی شــورا -
  كارشناس روابط عمومي شورا.: دي ــ مهري شيرمحم

  متصدی امور دفتری شورا.: ن ــ حمیدرضا شیرافک
  انتشارات شورا. دیـمتص:  چـالشـگــرمهـدی ـ 

    ه .ـانـر رایـاربـا زاده : کــام رضـنـهــ ب
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  ١٣٩٨تير
 ١٠١الي   ٩٩جلسه 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

 و پـارکی زبالـه مکـانیزه هاي سطل خرید مربوط به اعتباري ردیف افزایشدر خصوص شهرداری موافقت با الیحه  -

  .تفکیکی

 .حاشیه اي پارکینگ گذاري موافقت با کلیات الیحه شهرداری در خصوص قیمت -

  .جنگجوي خاتون خانم به مالی کمکرداری در خصوص الیحه شهموافقت با  -

 بر :گردید مقررکه  ٩٨ خدمات سال بهاي و عوارض تعرفه ٣٩ ماده الف قسمت یک و بند یک شماره جدولبررسی  -

 قـانون اسـاس بر شهرداري و حفار هاي دستگاه بین ما فی ارتباط پس این از ها، شهرداري قانون ۱۰۳ماده اساس

 مسیر آن برگرداندن و ترمیم به منوط ادارات آن براي مجوز صدور به موظف شهرداري که صورت بدین مذکورباشد،

 و گردیـد مخالفت شهرداري پیشنهاد با حفار، ادارات از غیر به حفاري، هاي درخواست سایر جهت و اول حالت به

 .گردد اضافه ۱۳۹۸ سال در پیشین مصوبه تعرفه به درصد ده فقط شد مقرر

 . شهر سطح در غیرحاشیه اي هاي پارکینگ نرخ الیحه شهرداری درخصوص بررسی -

 ٤ بخـش ٤٣اصـلی سـنگ ٥،٢٢ و ٥،٢١ثبتی پالك هاي ابتیاع مجوز صدورموافقت با الیحه شهرداری در خصوص  -

 .مبنی بر پرداخت معادل بهای آن به صورت ارائه خدمات  رشت

 ۶۰۰سوز زباله نیروگاه برداري بهره احداث و گذاري سرمایه در موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص مشارکت -

 .رشت تنی

 .توانا سپید هاي دست خیریه موسسه به مالی موافقت با الیحه شهرداری در خصوص کمک -

درصـد"در ١٠و حـذف عبـارت حـداکثر " ٩٨-٩٧ سال در مدارس سرویس نرخ شهرداری در خصوصالیحه موافقت با  -

 .٢و افزایش عبارت "ایام تعطیل" و الحاق به انتهای تبصره ٧بند

  . نیکوکار توسط خیرین کار کودکان ساماندهیبررسی الیحه شهرداری در خصوص  -
  

  :شهری شده در کمیسیون توسعه و عمرانح ر مهمترین مباحث ط

 .تنی رشت ٦٠٠موافقت با الیحه  شهرداری رشت در خصوص بهره برداری نیروگاه زباله سوز  -

 . ٩٨تعرفه عوارض  سال  ٢٩موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص اصالحیه ماده  -

 . استان گیالن موافقت با  الیحه  شهرداری رشت در خصوص تفکیک زمین ملکی تعاونی دارایی -

  ٥٠٢٢و  ٥٠٢١در خصوص ابتیاع  پالکهای ثبتی الیحه شهرداری بررسی  -

  .بحث و تبادل نظر در خصوص  احداث یادمان  دکتر حشمت -

 . بودجه شهرداری ١٧و  ١٦مخالفت با الیحه شهرداری در خصوص دستورالعمل ماده  -

 .اجرای طرح بایوجمی تاالب انزلی بر جوامع محلیهم اندیشی و بررسی آثار اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی  -

 بررسی طرح بهسازی حاشیه ی رودخانه های زرجوب و گوهر رود رشت . -

بررسی برنامه های تدوین شده در راستای احیای بافت ساختمان های  تاریخی شهر رشت بر پایه اقتصاد مبتنی بر  -

 . دی بافت مرکزی شهر رشت )فعالیت فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری  (بازآفرینی عملکر

 نیکوکار . موافقت با الیحه  شهرداری رشت در خصوص ساماندهی کودکان کار توسط خیرین -

 .رشت ٢بخش  ٢٩٥٩بررسی درخواست اهالی کوچه خباز مربوط به پالک ثبتی  -

 .اراثه گزارش مهندسین مشاور در خصوص مطالعات انجام شده تاالب عینک -

 .ساخت و ساز در زمین های نسقی بحث و تبادل نظر در خصوص -
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  :و خدمات شهری محیط زیست ،مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون بهداشت 

  کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی مقرره های به شرح زیر داشت:
  

بـا همکـاری و همراهـی آب  اقدامات الزم شهرداری رشت جهت تسریع بخشیدن پروژه احداث درمانگاه همـوفیلی -

 . منطقه ای گیالن

  .اقدامات الزم شهرداری برای تبدیل تاالب عینک به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شهری رشت  -

  .پیگیرهای الزم شهرداری رشت در خصوص جذب اعتبارات دولتی مورد نیاز احداث پروژه زباله سوز  -

کی ماهیانه افـراد کـه در سـامانکده و گرمخانـه شـهرداری اقدامات الزم شهرداری رشت در خصوص غربالگری پزش -

  .نگهداری می شود جهت کنترل و درمان بیماری آنان 

اقدام الزم شهرداری رشت در خصوص، پرداخت معوقات، رفع مشکالت مالی ، کمبودها و دغدغه های سـامانکده و  -

 .گرمخانه 

از ظرفیت های انجمن های مردم نهاد جهـت  پیگیری الزم شهرداری رشت در خصوص جذب حمایت و بهره مندی -

  .کاهش مشکالت و نیازمندی های سامانکده و گرمخانه 

اقدامات ضروری شهرداری برای ایجاد زیرساخت ها و بسترهای الزم شهری جهت افزایش میزان تاب آوری در زمان  -

  بروز بحران.

  .اقدامات شهرداری برای ایجاد خانه هالل  با همکاری هالل احمر -

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

  .موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص کمک مالی به خانم خاتون جنگجوی -

موافقت با کلیات الیحه شهرداری در خصوص مشارکت در سرمایه گذاری احداث و بهره برداری نیروگاه زبالـه سـوز  -

  .تنی رشت ٦٠٠

لیات الیحه  شهرداری در خصوص افزایش ردیف اعتباری مربوط به خرید سطل های زباله مکانیزه پارکی موافقت با ک -

  و تفکیکی ضمنا مقرر شد شهرداری رشت الیحه مربوط به خرید سطل های زباله تفکیکی را در دستور کار قرار دهد.

  .پیده تواناموافقت با الیحه شهرداری در خصوص کمک مالی به موسسه خیریه دست های س -

  .موافقت با الیحه شهرداری در خصوص ساماندهی کودکان کار توسط خیرین نیکوکار -

  
  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

  آماری ارایه نگردید
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:

 ٩٨-٩٩مدارس سال موافقت با الیحه شهرداری در خصوص نرخ سرویس  -

بررسی اصالح هندسی دور برگردان میدان مصلی روبروی مجتمع آدینه که پس از بحث و تبادل نظر موضوعاتی به  -

ن شرح زیر  ، مقرر شد شهرداری پس از کارشناسی دقیق تر بسته پیشنهادی کامل موارد مذکور را ظرف مـدت تعـ

 ؛  شده جهت تصمیم گیری به شورا ارسال و اعالم نماید

 راه های دسترسی به پیاده راه فرهنگی 

 وضعیت دوربین های ثبت تخلف 

 بازنگری طرح میدان بسیج 

   خط ویژه خیابان امام 

   بررسی خطوط تاکسی خیابان امام به توشیبا امام 

  بازنگری میادین سطح شهر 

  بررسی راه های پیشنهادی حذف میدان دفاع مقدس   -
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  ۱۳۹۸  ماهتير – گانه شوراهای پنجعملکرد کمیسیونآمار   
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
   تعداد نامه های طرح شده  

  در صحن شورا         

  ۹ ۱۱ ۵  برنامه و بودجه و حقوقی

  ۵ ۷ ۵  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ۹ ١٣ ۳  توسعه و عمران

  ۲ ۴ ۳  حمل و نقل و ترافیک

  ۱  - -  فرهنگی و اجتماعی

  - - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ۲۳۰  های وارده:تعداد نامه

وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی   و حمل و نقلترافیک  و عمرانتوسعه  

۹  ۳  ۴  ۱  ۵  -  ۲۰۸  

  فقره  ۱۵۴  های صادره: تعداد نامه

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ۳  تعداد جلسات:

  مصوبه  ۱۹  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

۷  ۳  ۵  -  ۱  -  ۳  
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  : ١٣٩٨ ماه  تيردر  هم مصوبات شوراا                
  

تومان  کمک مالی بابت تکمیل مسجد  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠مبلغ ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص پرداخت 
تحت عنوان "کمک به مساجد" با کسر از محل ردیف کد  ٢٠/٤١٦٠٨در حال احداث سراوان و از ردیف کد اعتباری 

  .و اضافه نمودن به کد مذکور ٤١٧٠٢اعتباری 
 ریال کمک مالی به آقای اله وردی ندایی٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص پرداخت مبلغ 

  تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص". ٤١٧٠١از محل ردیف کد اعتباری  و
به شرح  ٢برابر جدول شماره  اری پارکینگ حاشیه ای"ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص "قیمت گذ

  ذیل:

  نرخ پیشنهادی  شماره واریانت

  تومان اضافه گردد.٤٠٠تومان و به ازای هر ساعت بعدی ٢٢٠٠ساعت اول   معابر گروه الف

  تومان اضافه گردد.٣٠٠تومان و به ازای هر ساعت بعدی ١٨٠٠ساعت اول   معابر گروه ب

  تومان اضافه گردد.٢٠٠تومان و به ازای هر ساعت بعدی١٦٠٠اول ساعت   معابر گروه ج

 : نیم ساعت اول برای کلیه معابر رایگان می باشد.١نکته 

  ساعت می باشد. ٣: حداکثر زمان پارکینگ حاشیه ای ٢نکته 

  و مقرر شد؛ 

 ) فوق پس از تکمیل در کمیسیون ارائه گردد.BP*طرح اقتصادی (

اجرای این طرح با مصوبه شورای اسالمی شهر رشت توسط شهرداری در حوزه  *کلیه درآمد های حاصل از

  زیرساخت ترافیک هزینه گردد.

ای(مسطح و طبقاتی) و پس از بحث و ـ بررسی الیحه شهرداری رشت درخصوص قیمت گذاری پارکینگ غیرحاشیه

 ١٣٩٨ای سطح شهر در سال شیهمقرر گردید؛ نرخ مصوب اتاق اصناف گیالن برای پارکینگ های غیرحاتبادل نظر 

  مالک عمل قرارگیرد.

  بررسی طرح "الزام شهرداری به تشکیل کارگروه تخصصی منظر شهری". -

  بررسی طرح "الزام شهرداری به تشکیل کارگروه تخصصی فضای سبز شهری" .-

انعقاد قرارداد خرید با توجه به  ٣٠٥٠١٠١٠٠٧موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص افزایش ردیف اعتباری -

ریال و با کسر مبالغی از  ٠٠٠/٠٠٠/٩١٠/٢٢به مبلغ پیمان  ٩٧لیتری بدون درب در سال  ٦٦٠مخزن زباله مکانیزه 

  ها کدهای اعتباری به شرح زیر به منظور اضافه نمودن به کد مذکور:ردیف

  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢ تحت عنوان " احداث ورزشگاه سلیمانداراب" مبلغ ٣٠٦٠٢٠٢٠٠١*ردیف اعتباری 

  ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١وتوسعه پایدار"مبلغ تحت عنوان"مدیریت محیط زیست شهری ٣٠٥٠١٠١٠٠٩* ردیف

تحت عنوان"عملیات بهسازی و ترمیم پیاده روها و جداول سطح شهر رشت" مبلغ  ٣٠٣٠٢٠٢٠٠٤*ردیف 

  ریال . ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧
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  ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠اخت و تملک سرای شهروند" مبلغ تحت عنوان "بازسازی، س ٣٠٧٠١٠١٠٠٥*از ردیف 

تاب و ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص  پرداخت غرامت بابت تملک ملک وراث مرحوم جهان

درخصوص پرداخت غرامت بابت ملک مرحوم یوسفی پورمقرر شد؛ به دلیل معین نبودن بهاء ملک پرونده وراث 

ز ارجاع امر جهت أخذ نظریه کارشناسی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم الزم به مرحوم یوسفی پور، شهرداری پس ا

  شورا ارائه نماید.
  

پروژه مشارکت و سرمایه فروش اسناد خزانه مرتبط با ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص صدور مجوز 

تنزیل آن از محل اسناد حفظ ارزش هزینه تنی رشت وپرداخت  ٦٠٠گذاری احداث و بهره برداری نیروگاه زباله سوز 

و دهیاری های کشور و در صورت عدم تأمین آن توسط سازمان شهرداری  قدرت خرید توسط سازمان شهرداری ها

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥به مبلغ » سوزپروژه احداث جایگاه زباله«تحت عنوان ٣٠٥٠٢٠٢٠١١ها با پادار نمودن ردیف اعتباری 

  . تحت عنوان "اجرای پروژه های بازآفرینی و مشارکتی" ٣٠٧٠١٠١٠٠٨ردیف و با کسر مبلغ مذکور از ریال
  

تعرفه  ٣٩ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص "اصالحیه جدول شماره یک و بند یک قسمت الف ماده 

 ١٠قانون شهرداریها از سوی ادارات حفار و افزایش  ١٠٣منوط به رعایت ماده  "٩٨عوارض و بهای خدمات  سال 

برای سایر درخواست های حفاری غیر از ادارات حفار. و مقرر شد؛ ١٣٩٨درصدی تعرفه مصوبه پیشین در سال  

معاونت خدمات شهری شهرداری رشت نسبت به ایجاد سامانه ای جهت یکپارچه نمودن خدمات و عملیات 

  حفاری اقدام نماید.
  

ریال کمک مالی به خانم خاتون  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص پرداخت مبلغ 

بودجه خدمات شهری سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات  ٤١٧٠١از محل ردیف اعتباری و  جنگجوی

  خصوصی و اشخاص".
  

  افزوده شدن عنوان ((گردشگری)) به نام کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت.ـ موافقت با 
  

ریال کمک مالی به موسسه خیریه ٠٠٠/٠٠٠/٥٠شهرداری رشت در خصوص پرداخت مبلغ ـ موافقت با الیحه 

بودجه سالجاری تحت عنوان  ٤١٧٠١از محل ردیف کد اعتباری  های سپید توانا (مرکز حمایتی ویژه معلولین)ودست

  "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص".

  

ن و پی ـ موافقت با کلیات الیحه شهرداری رشت درخصوص قطعه زمین متصل به هم به شماره پالک  ٥شنهاد تع

متر مربع به  ٨٢٥رشت مجموعًا به مساحت تقریبی  ٤بخش  ١١سنگ اصلی   ٥٨٣و  ٥٨٢،  ٥٨١،  ٥٨٠،  ٥٧٩های 

موضوع جنب نظام وظیفه به منظور اجرای  -نشانی : بلوار امام خمینی بعد از میدان گیل به سمت جاده تهران

ن ساماندهی کودکان کار ت وسط خیرین نیکوکار. ومقرر شد: پس از مشخص شدن برنامه فضایی عملکردی و تع

طرف و چگونگی مشارکت از جمله انتقال مالکیت، مشارکت در ساخت  و نحوه بهره برداری  و سایر مباحث 

  مرتبط، الیحه نهایی مجدد به شورا ارسال گردد.
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برای سال  ٩٨-٩٧ارس شهر رشت نسبت به سال تحصیلی درصدی نرخ سرویس مد ١٠افزایش  موافقت با الیحهـ 

  به شرح ذیل: ٩٩-٩٨

  

  توضیحات:

  درصدی افزایش نسبت به سال گذشته.١٠حداکثر تا  -١

د و  -٢   تصویب از سوی شوراهای اسالمی شهر رشت قابلیت اجرایی دارد.جدول نرخ پیشنهادی پس از تأ

نرخ در سایر شهرستانها و مناطق با توجه به شرایط خاص جغرافیایی منطقه پس از طی مراحل قانونی به  -٣

ن می گردد.   صورت غیر متمرکز تع

  ی هر نفر دانش آموز. وبرگشت یک سرویس کامل وسیله نقلیه در طول یک ماه برااین نرخ مربوط به رفت -٤

  می باشد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت وسیله نقلیه، مبالغ کسری بین دانش آموزان تقسیم می گردد.

با عنایت به شرایط خاص مدارس روستایی و استثنائی، نرخ سرویس حمل و نقل این دانش آموزان با  - ٥

  آموزشگاه صورت می پذیرد. هماهنگی و توافق (انجمن اولیاء و مربیان، مدیر و پیمانکار)

کلیه کسورات قانونی طبق دستورالعمل اداره -١تذکر: الزم به توضیح می باشد، کلیه هزینه های جاری و متفرقه (

های آموزشی و تربیتی، تخفیف به دانش آموزان بی بضاعت، حق کمک به ارتقای کیفی برنامه-٢امور مالیاتی

  درصد) در این نرخ نامه لحاظ شده و برعهده پیمانکار می باشد.٥گثر تا الزحمه عوامل اجرایی مدرسه و...، حدا

  دریافت هر مبلغی مازاد بر قرارداد به عنوان سرویس حمل و نقل دانش آموزان وجاهت قانونی ندارد. -٦

R مسا  نوع وسیله نقلیه
  فت

  مسیر نزدیک
  کیلومتر٦مسیر متوسط تا   کیلومتر) ٣(تا 

  مسیر دور
کیلومتر) به باال داخل ٦(از 
  شهر

١  
تاکسی و سواری شخصی 

نفر سرنشین به  ٤خطی/آژانس با 
  صورت ماهانه برای هر نفر

مبلغ 

به 

  ریال

با احتساب 
  پنجشنبه

  

بدون 
  احتساب 
  پنج شنبه

بدون 
  احتساب 
  پنج شنبه

با احتساب 
  پنجشنبه

بدون 
احتساب 
  پنج شنبه

  با احتساب
  پنجشنبه 

٥٠٠/٠٩٤  ٥٠٠/٠٢٨/١  ٥٠٠/٠٢٨/١  ٩٠٠/٩٥٥/
١  

٥٠٠/٠٩٤/
٢٠٠/٣٠٠/١  ١  

نفر سرنشین به صورت ١٠ون با   ٢
  ماهانه برای هر نفر

مبلغ 

به 

  ریال

٨٠٠/٨٢٢  ٦٠٠/٧٤٣  ٦٠٠/٧٤٣  ٩٠٠/٦٥٨  ٩٠٠/٦٥٨  ٢٠٠/٥٧٤  

٣  
سال ١٠مینی بوس با فدمت کمتر از 

به تعداد سرنشین بیمه نامه برای هر 
  نفر در یک ماه

مبلغ 

به 

  ریال

٦٠٠/٤٣٥  ٤٠٠/٤١١  ٤٠٠/٤١١  ٢٠٠/٣٨٧  ٢٠٠/٣٨٧  ٤٠٠/٣٥٦  

٤  
سال  ١٠مینی بوس با قدمت بیشتر از 

به تعداد سرنشین بیمه نامه برای هر 
  نفر در یک ماه

مبلغ 

به 

  ریال

٤٠٠/٤١١  ٢٠٠/٣٨٢  ٢٠٠/٣٨٢  ٤٠٠/٣٥٦  ٤٠٠/٣٥٦  ٧٠٠/٣٢٦  
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از  ١٨و تصمیمات کارگروه ماده  ٥/٥/٩٣مورخ  ٨٥٦٣١مدت قرارداد حمل و نقل بر اساس نامه وزارتی به شماره  -٧

  ماه و نیم) می باشد.٨روز (١٥ماه به کسر  ٩ابتدای سال تحصیلی حداکثر تا 

ماه و نیم  ٨خرداد از نظر آموزشی دایر می باشد  ١٥: مدت قرارداد حمل و نقل برای مدارس ابتدایی که تا ١تبصره

روز  ١٥ماه به کسر  ٨د ماه) و مدارس ابتدایی که تا پایان اردیبهشت ماه فعالیت آموزشی دارن٨روز ( ١٥به کسر 

ماه ٨روز( ١٥ماه به کسر ٩خرداد ماه از نظر آموزشی دایر باشند  ٣١ماه و نیم) می باشد. در صورتی که مدارس تا ٧(

  و نیم) می باشد.

ماه و نیم) می باشد  ٨روز ( ١٥ماه به کسر  ٩: مدت قرارداد حمل و نقل برای دوره متوسطه اول و دوم ٢تبصره

  » .امتحاناتایام تعطیل و «

ن تکلیف زمین پروژه احداث ورزشگاه سلیمانداراب و موافقت با  ـ بررسی الیحه شهرداری رشت در خصوص تع

سازمان ملی زمین و مسکن که  ٣/٧/٩٧مورخ  ٣٤٧٩٣/٩٧/٦٠٠روش پیشنهادی دوم شهرداری به استناد بخشنامه 

رسازی استان گیالن اعالم گردیده، در قالب اجاره اداره کل راه و شه ٢٣/٨/٩٧مورخ  ٣٨٩٠٤/٨/٩٧طی نامه شماره 

به شرط تملیک زمین را در اختیار قرار دهد. و مقرر شد؛  با توجه به حذف ردیف بودجه عمرانی پروژه مذکور از 

  ، از طریق سرمایه گذاری، اقدامات اجرایی را به عمل آورند.٩٨حوزه معاونت عمرانی در بودجه سال 

مصوبات نود و هشتمین جلسه (فوق العاده)  ١١و  ١٠اری شهرستان رشت در خصوص بندهای ـ بررسی نامه فرماند

سازمان پسماند ١٣٩٨با موضوعات؛ تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال  ٢٩/٣/٩٨شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

تأمین رانندگان  شهرداری رشت و ترک تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری به منظور

  استیجاری.
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  :  ١٣٩٨  ماه تير صورتجلسات شورا در                
  

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن علیپور نود و نهمین ١٠/٤/٩٨ ١٨:٣٠روز: دوشنبه ساعت: فوق العاده

 (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، نود و نهمین جلسه٩/٤/٩٨مورخ  ٧٣٠براساس دعوتنامه شماره 

بخش قرآن  شهــر رشت به ریاست جناب آقای رضا رسولی، نائب رئیس محترم شورا، با قرائت آیاتی چند از کالم هستیاسالمی 

  مجید برگزار گردید.

  دستور جلسه:  

، در خصوص "کمک به  ٥/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٤٤٣-رفبررسی دو فوریتی الیحه شهرداری رشت به شماره ش  -

شهرداری رشت به تکمیل مسجد در حال احداث سراوان با توجه به صورتجلسه شورای تأمین فرمانداری شهرستان 

در خصوص "کمک مالی به آقای اله وردی  ١٣٩٨-١٢٧٥-بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -رشت" .

  ندایی".

  

  منشی شورا:نطق پیش از دستور 

در ابتدای جلسه، جناب آقای محمد حسن علیپور با قرائت فرازی از وصیت نامه شهید اکبر چاحجی، یاد همه شهدای 

  انقالب اسالمی را گرامی داشتند.

  نطق پیش از دستور نائب رئیس شورا:

لخراش حمله درد سپس جناب آقای رضا رسولی، نائب رئیس محترم شورا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حادثه د

نفر از هم ٢٥٠منشانه ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران که منجر به شهادت 

وطنان گردید، والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر را نیز به بانوان حاضر در جلسه تبریک گفتند ایشان همچنین 

به اهل رسانه به ویژه آنان که با وجود شرایط سخت کاری و با تمام سختی ها تیر روز قلم، این روز را  ١٤با یادآوری 

  شرافت قلم را حفظ می کنند تبریک گفتند.

عضو محترم شورا سپس با توجه به حضور مدیران شهرداری در جلسات کمیسیون های شورا با توجه به اینکه وظیفه  

پاسخگویی دارند و این امر موجب عقب افتادن کارها می شود؛ تأکید داشتند تا جلسات کمیسیون ها از عصر به 

  صبح موکول شود. 

ه آینده همراه با مدیران شهرداری با آیت اهللا فالحتی نماینده محترم ایشان در ادامه بیان کردند: قرار است طی هفت

  ولی فقیه و امام جمعه مردم رشت دیدار و تجدید میثاقی داشته باشیم.

  نطق پیش از دستور ناطق اول: 

  سپس جناب آقای حاجی پور عضو محترم شورا، با اشاره به پیش رو بودن روز میالد با سعادت حضرت 

از آقای مهندس  این روز را به همه شهروندان به ویژه دختران تبریک گفتند و در ادامه بیان داشتند:معصومه (س) 

  علوی ریاست شورا می خواهم که در جلسات شورا حضور داشته و در کنار اعضای شورا به کار خود ادامه دهند.
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های اسالمی کالنشهر و مراکز استان ایشان با اشاره به برگزاری شصت و سومین اجالس مجمع مشورتی روسای شورا 

ها تصریح نمودند: هیئت رئیسه شورا میزان هزینه کرد و خروجی برگزاری اجالس مجمع مشورتی روسای شوراهای 

اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها را اعالم نمایند. همچنین با توجه به ماهیت کاری اعضای شورا هر جلسه ای در 

  ود باید از سوی روابط عمومی شورا به اعضای شورای شهر رشت اطالع رسانی شود.سطح استان برگزار می ش

آقای حاجی پور در ادامه ضمن تبریک آغاز به کار دکتر حاج محمدی عنوان داشتند؛ ایشان کارهای بسیار مثبتی در 

هرداری بگذارند. همچنین حال انجام دارند. در کنار این فعالیت ها شهردار فرصتی را برای شنیدن مشکالت کارکنان ش

الزم است آقای شهردار وعدهایی که پیش از انتخاب شان دادند را عملی کنند و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 

  بلند مدت خود را ارائه نمایند تا ما نیز بتوانیم به ایشان کمک کنیم.

فراد دارای صالحیت در شهرداری تاکید عضو محترم شورای شهر رشت همچنین با توجه به کنار گذاشتن برخی از ا

کردند: شهردار بجای آنکه یک سال وقت برای شناسایی افراد بگذارد از اعضای شورا طبق قانون استفاده نماید و از 

آنان نیز به عنوان بازوان مدیریت شهری کمک بخواهد. با توجه به اینکه گیالنی ها در منصب های بسیار باالی 

م. در همین راستا شهردار برای امور شهرداری از نیروهای کشوری حضور دارند  باید از توانایی این عزیزان استفاده نما

در چنین شرایطی استفاده از افراد غیربومی در مجموعه شهری توهین به مردم گیالن است.  بومی استفاده نماید.

  شهرشان خواهند گذاشت.قطعًا افرادی که در این شهر هستند تمام آبرو و انرژی خود را برای 

  نطق پیش از دستور ناطق دوم:

سپس جناب آقای دکتر ذاکری عضو محترم شورا، ضمن تبریک فرارسیدن روز قلم ابراز امیدواری نمودند: به امید روزی 

  که در هیچ جای جهان هیج فردی به خاطر اندیشه و قلمش محصور نباشد. 

شورا خواستار انتشار هرچه سریع تر تعداد غیبت های آنها شدند. عضو ایشان همچنین با اشاره به غیبت های اعضای 

محترم شورا در ادامه سخنانشان با اشاره به انتشار اخباری در خصوص حذف نمایندگان شورای شهر رشت از شورای 

 .شهرستان، اظهار داشتند: این حق شورای شهر رشت است که در شورای شهرستان نماینده داشته باشد

ذاکری همچنین نسبت به رفتار و ادبیات نامناسب یکی از مشاورین غیربومی شهردار رشت نسبت به پرسنل آقای 

 شهرداری، تذکر داده و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر این موضوع شدند.

شهرداری در ادامه ایشان با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی نیروهای شهرداری رشت، اظهار داشتند: متأسفانه پرسنل 

حتی طلب های چندساله خود را از شرکت بیمه نتوانستند دریافت کنند. از این رو الزم است ضمن حفظ تعامل به 

 دنبال راهکارهایی برای رفع چنین مشکالتی بود.

ایشان در ادامه گفتند: با همکاری اعضای محترم شورا طرحی به عنوان صندوق سالمت با قید یک فوریت تهیه شده 

وانیم یک قدم مثبت برای بیمه این عزیزان انجام بدهیم و به امید آن روز که بتوانیم نیروهای حجمی را هم مثل تا بت

  نیروهای قراردادی و استخدامی در حد توان گسترش دهیم 

عضو محترم شورا در ادامه با اشاره به اجالس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها 

یان داشتند: اطالع رسانی در خصوص شرکت در این جلسات به روسای کمیسیون ها توسط مسئولین انجام گرفته ب

است. به نظر بنده این اجالس دستاوردهایی هم داشت به خصوص در مبحث قطار شهری و تاالب عینک که در 

تجربه های فنی ایشان در  کمیسیون نکات خوب و مهمی گفته شده و با حضور جناب آقای هاشمی با توجه به
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خصوص قطار شهری که مجری این طرح در تهران هستند یاری گر ما در این راه خواهند بود تا بتوانیم پیشرفت های 

  خوبی در این زمینه داشته باشیم.

  نطق پیش از دستور ناطق سوم:

تخاب شهردار، اظهار داشتند: همه همچنین آقای احمد رمضانپور، عضو محترم شورای شهر رشت، با اشاره به فرآیند ان

اعضای شورا بابت انتخاب شهردار غیربومی هزینه داده اند. نمی توان هیچ انسانی را کامل دانست چون کامل مطلق 

فقط خدا است. شهردار منتخب فردی کامًال اجرایی هستند. آقای حاج محمدی قبل از اینکه در صحن شورا ارائه 

شان نداشتم اما به هر حال آقای حاج محمدی فردی متخصص هستند و اولین فردی برنامه دهند، شناختی از ای

  .هستند که مدرک فوق دکترا از دانشگاه تهران کسب نمودند

اسفند ساختمانی که در آن شریک  ۲۷ایشان همچنین با انتقاد از فروش اموال شهرداری تصریح نمودند: شهرداری در 

  میلیارد تومان به فروش رساند.  ۶ارد تومان نیست را میلی ۳۰بوده و قیمت آن کمتر از 

میلیون دالری را برای  ١٤٧مبلغ  ٨٠آقای رمضانپور درادامه به موضوع وام بانک جهانی اشاره نمودند که در دهه 

اجرایی گشت. حتی هزینه ها  ٨٥این موضوع در صحن شورا مصوب گردید و در سال  ٨٤فاضالب گرفتیم و در سال 

سال  ٨یا  ٧میلیون دالر هزینه شد. درحالی که مردم ما در مدت زمان  ٩٥حدود  ٨٩ت شد و تا دی ماه سال هم پرداخ

نقطه شهر با معضالت آب گرفتگی مواجه شدند و ٧٠در بدترین شرایط با معضالت کنده کاری در مواقع بارندگی که در 

داری گیالن درخواست دارم که هرچه سریع تر این شرایط را تحمل نمودند. ایشان تاکید کردند: بنده از استان

 .میلیون دالر در چه جاهایی هزینه شد ۹۵پاسخگوی مردم گیالن باشند که این 

همچنین خواستار توجه به نیروهای بومی و عدم بکارگیری افراد غیربومی شدند و افزودند: بنده اگر رئیس جمهور 

ی دادم زیرا مجموعه شهرداری رشت دارای افراد با تجربه و بودم از همین مجموعه شهرداری دو کابینه تشکیل م

ایشان از آقای دکتر حاج محمدی شهردار رشت خواستند تا برنامه ای در سه مقطع، شش ماهه، یک  .توانمندی است

مه ها ساله و دو ساله در اختیار اعضای شورا قرار بدهند تا اعضای شورا بتوانند به شهردار محترم در تسریع روند برنا

 کمک کنند. 

عضو محترم شورا سپس ضمن تاکید بر اجرای دولت الکترونیک، به منظور رفع مشکالت موجود یادآور شدند: دولت 

الکترونیک می تواند سبب چابک سازی شهرداری، جلب اعتماد شهروندان و کارکنان شود و با اشاره به اهمیت توجه 

تواند با توجه به معماری بومی در حوزه های مختلف استفاده های  به معماری بومی، تصریح نمودند: شهرداری می

 .مناسبی نماید

آقای رمضانپور در ادامه به موضوعاتی چون طرح دیپلماسی اقتصادی در حوزه شهری، تکریم ارباب رجوع و طرح 

رکنان، طرح نهضت سبز برای اصالح وضعیت فضای سبز شهری با استفاده از گیاهان بومی، طرح ارتقای دانش کا

استفاده از شورایاری ها و همچنین کمپین نجات رودخانه های شهر رشت و سراوان اشاره نمودند و براجرایی نمودن 

  آن تأکید کردند.

در ادامه جلسه با توجه به حضور آقای دکتر حاج محمدی شهردار محترم شهر رشت و آقای حسینی مدیرعامل شرکت 

و ماده  ٣ه آقای رسولی نائب رئیس محترم شورا مطالبی در خصوص اجرای تبصره آب و فاضالب گیالن و هیأت همرا

توسط شرکت آب و فاضالب بیان نمودند و خواستند تا توضیحات مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب گیالن را  ٧

  در این خصوص داشته باشیم.
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ماد شورای شهر رشت به این مجموعه در سپس جناب آقای حسینی مدیر عامل محترم آبفای گیالن با اشاره به اعت

سال گذشته جهت اجرای تبصره سه اظهار داشتند: یکی از چالش های شهر رشت حاشیه نشینی است و در همین 

 .راستا در تالشیم تا آب آشامیدنی مناسب برای این مناطق رشت نیز فراهم شود

میلیون تومان کسب نمودیم، افزودند: این درآمد  ۵۰۰ میلیارد و ۵میزان  ۳آقای حسینی با بیان اینکه از محل تبصره 

را برای سه پروژه تکمیل تصفیه خانه جنوب شهر رشت، اجرای جمع آوری آب های سطحی خیابان معلولین رشت و 

 .اجرای خط انتقال جنوب شهر رشت برنامه ریزی نمودیم

د: پیگیری هایی در خصوص تصفیه فاضالب جنوب ایشان با اشاره به دیدار هفته قبل با آقای دکتر نوبخت بیان نمودن

میلیارد تومان بودجه برای این پروژه در  ۳۰مسکن مهر شهر رشت به عمل آمد و با کمک آقای دکتر نوبخت در نهایت 

  .نظر گرفته شد

ح سپس آقای دکتر ذاکری عضو محترم شورای شهر رشت نیز بیان داشتند: ما در حال دریافت عوارضی از مردم در سط

شهر هستیم تا اتفاقات بهتری در شهر رخ دهد، اما بنده به عنوان عضو شورای شهر هنوز مطلع نیستم که در بخش 

های مختلف رودخانه آالیندگی چه میزان است. شورای شهر تا زمانی که نداند چه اتفاقی در رودخانه های شهر رشت 

اسبی انجام دهد. در بحث رودخانه ها تا زمانی که مطالعات در حال رخ دادن است، نمی تواند برنامه ریزی و اقدام من

 . انجام نشود نمی توان برنامه ریزی مناسبی انجام دهیم

در ادامه رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به تعامل ایجاد شده میان آب و 

اسالمی شهر رشت تکمیل طرح های نیمه تمام نیست فاضالب شهری و مدیریت شهری، تاکید کردند: سیاست شورای 

و دولت می بایست دغدغه های بیشتری برای این مشکالت داشته باشد و شورای شهر نیز در این راه به مجموعه آبفا 

 .کمک خواهد کرد

می ایشان تصریح کردند: وضعیت فاضالب بهداشتی در شهرک صبا و سیاه اسطلخ به هیچ عنوان قابل قبول نیست و 

  .بایست توجه بیشتری به افزایش اعتبارات الزم برای بازسازی و ایجاد فاضالب بهداشتی شهر رشت انجام شود

  

سرکار خانم فاطمه شیرزاد رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا سپس با اشاره به 

زم است در کمیته فنی تکمیل پروژه های نیمه تمام لزوم استفاده از اعتبارات ملی برای اتمام پروژه ها افزودند: ال

 .فاضالب شهری مطرح شود و با تالش های بیشتر منابع مالی برای اتمام پروژه ها از طریق منابع ملی تأمین گردد

سرکار خانم فاطمه شیرزاد با اشاره به مناطق دارای مشکل فاضالب، تصریح نمودند: در فصول گرم سال وضعیت این 

  .هر بسیار اسفناک است و سالمت مردم به خطر می افتدمناطق ش

سپس آقای محمد حسن  عاقل منش، عضو محترم شورا با اشاره به اهمیت تاالب عینک اظهار داشتند: تاالب عینک 

مجموعه ای با ارزش از لحاظ زیست محیطی است و دومین تاالب بزرگ استان و اولین تاالب شهری استان گیالن 

دسازی الزم انجام شود این مجموعه تاالب از نظر ورزشی می تواند بزرگترین مجموعه در استان گیالن است. اگر آزا

  شود.

رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت همچنین با اشاره به سرریز فاضالب به داخل 

ی ما دارای اهیمت بسیاری است که تاالب عینک تأکید نمودند: جلوگیری از ورود فاضالب به تاالب عینک برا

  امیدواریم با الیروبی بتوانیم اقدامات موثری در این زمینه انجام دهیم.
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در ادامه جلسه جناب آقای حاج محمدی، شهردار محترم شهر رشت نیز تاکید کردند: در تمام جهان همه ساختمان ها 

 COD و BOD این اقدام را انجام دهیم و می خواهیمباید دارای تصفیه خانه باشند اما اگر می خواهیم اورژانسی 

کاهش یابد می توانیم نقاطی که از طریق بیمارستان ها و کارخانجات وارد رودخانه می شود را کاهش داد تا سپس 

 مشکل فاضالب خانگی را برطرف کنیم.

ته گذشته اقدامات الزم جهت ایشان سپس با اشاره به اقدامات خود از زمان آغاز به کار اظهار داشتند: طی دو هف

شناخت و آشنایی با پرسنل شهرداری، مقامات استان و دستگاه های اجرایی به عمل آمد و نشست هایی در این 

  .راستا صورت پذیرفت

جناب آقای دکتر حاج محمدی با اشاره به سفر خود به تهران افزودند: با مذاکراتی که در تهران انجام شد اتفاقات 

 ۹۸میلیارد تومانی رخ داده است که تمام آن در سال  ۲۳۰ث زباله سوز و همچنین اختصاص بودجه مثبتی در بح

 .دریافت خواهد شد

ایشان همچنین به بروز رانش سال گذشته در سراوان، اشاره کردند و افزودند: جلسات و برنامه ریزی های مناسبی 

 .شودبرای این موضوعات داشته ایم و امیدواریم که مشکالت حل 

در ادامه شهردار محترم شهر رشت با اشاره به گفتگو با دکتر نوبخت تصریح نمودند: امروز به بنده اطالع داده شد که 

کل درخواست های مطروحه ابالغ شده است. همچنین نشست های بسیار خوبی با نمایندگان محترم مجلس شورای 

 .اسالمی داشته ایم که امیدواریم سبب خیر باشد

اشاره به چارت سازمانی رسمی شهرداری رشت تاکید کردند: افرادی که خارج از چارت سازمانی هستند می وی با 

بایست به بخش های دیگر چارت بروند تا شهرداری به صورت قانونمند کار خود را ادامه دهد. این آشفتگی باعث 

د خارج چارت از سمت خود کنار گذاشته بروز مشکالت اقتصادی در حقوق ماهیانه شهرداری شده بود که تمامی افرا

 .شده اند

پست مدنظر را مطرح  ۴شهردار محترم رشت با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در رسانه ها، گفتند: بنده از روز اول 

 .کرده ام که این تعداد از روز نخست تا پایان کار به همین میزان باقی خواهد ماند

ین و مدیران قطعًا از جمع نیروهای شهرداری خواهند بود و امیدوارم که شهردار ایشان تاکید کردند: مجموع معاون

 بعدی رشت از میان مدیران شهرداری باشد و این اتفاق برای بنده در شهرداری های قبلی رخ داده است.

همه دوستان شهردار محترم شهر رشت تصریح کردند: اعضای شورای شهر این آزادی انتخاب را به شهردار داده اند و 

شورایی می توانند پیشنهادات خود را ارائه نمایند. اگر شهرداری رشت را یک اتوبوس در نظر بگیریم. نمی توان به 

همه سرنشینان یک فرمان و ترمز و کالچ و گاز داد زیرا قطعًا آن اتوبوس به مقصد نمی رسد اما بحث مشورت 

 .پذیرفتموضوعی کامال متفاوت است که قطعًا صورت خواهد 

در ادامه ایشان با اشاره به چابک نبودن سیستم شهرداری رشت، بیان داشتند: این زنگ خطری برای شهرداری رشت 

میلیون تومان  ۶۰۰است اما باید از همه افراد به مناسب ترین شکل ممکن استفاده شود. ما روزانه در شهرداری رشت 

میلیون تومان درآمد روزانه   ۲۵۰ت آغاز به کار کرده ام، بیشتر از حقوق می دهیم و از روزی که بنده در شهرداری رش

 .نداشته ایم. با این تفاسیر در حقوق دادن هم به مشکل بر خواهیم خورد

میلیارد تومان شهرداری رشت، افزودند: شهرداری رشت  ۷۰۰آقای دکتر حاج محمدی با تاکید بر بدهی های بیش از 

ه است و باید گزارشی در خصوص نیروی انسانی، درآمد، تملک و... به بنده داده شود. هنوز به بنده تحویل داده نشد
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در شهرداری های بزرگی همانند مشهد، سازمان سرمایه گذاری آن بودجه بیشتری نسبت به خود مجموعه شهرداری 

 .دارند. در هفته ای که گذشت نخستین قرارداد در شهرداری رشت منعقد شد

شهردار رشت با اشاره به آب گرفتگی های اخیر در سطح شهر رشت، بیان داشتند: نباید اینگونه همچنین در ادامه 

باشد که با هر بارش باران چنین مشکالتی رخ دهد و آب گرفتگی معابر اتفاق بیفتد. بنده از تمامی نیروهای شهرداری 

. ساماندهی رودخانه های زرجوب و کار میخواهم. در نخستین اقدام نهضت آسفالت را راه اندازی خواهم نمود

گوهررود یکی از آرزوهای مردم شهر رشت است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال حداقل یک نقطه از شهر را پاکسازی 

 .کنیم

  ایشان سپس با اشاره به اقدام در خصوص شهر هوشمند تصریح کردند: امیدواریم طی سال جاری بتوانیم 

کرده و هر شهروند بتواند از خانه خود مشخصات خانه و پالک ثبتی خود را دریافت کند  GIS نقشه های شهر رشت را

 .و نیاز به مراجعه به شهرداری نداشته باشد

ایشان سپس با اشاره به مشکل در دسترس نبودن طرح ممیزی به روز در شهرداری رشت، گفتند: یکی از راه های 

و... نمی تواند درآمد پایدار  ۷۷ست و باید به این نتیجه برسیم که ماده اصلی درآمد پایدار در شهرداری ها عوارض ا

 .باشد. امروز شهرداری بزرگترین بدهکار است

در پایان جلسه جناب آقای دکتر حاج محمدی تصریح کردند: مردم شهر رشت باید بنده را در سطح شهر ببینند نه در 

  .ح شهر حضور خواهم داشتداخل اتاق محل کار. بنده بدون اطالع قبلی در سط

  

  

  

  ***  اعالم وصول   ***

در  ١٠/٤/٩٨مورخ  -١٣٩٨-٧٤٦-طرح یک فوریتی چند تن از اعضای محترم شورا ثبت شده به شماره  ش ر- ١

دبیرخانه شورا ، مبنی بر "تشکیل صندوق سالمت شهرداری رشت" در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر 

  فوریت به اتفاق آرا مقرر شد؛ به کمیسیون های ذیربط ارجاع گردد.و أخذ رأی، ضمن تصویب یک 

در  ٩/٤/٩٨مورخ  ٧٣٤ثبت شده به شماره  ٢/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٣١١-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف- ٢

دبیرخانه شورا، در خصوص "ساماندهی کودکان کار توسط خیریه نیکوکار" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و 

ث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب یک فوریت به اتفاق آرا مقرر شد؛ به کمیسیون های ذیربط پس از بح

  ارجاع گردد.

در  ٩/٤/٩٨مورخ  ٧٣٣ثبت شده به شماره  ١/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١١٤٨- الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف - ٣

" با قید یک قوریت در ٩٩-٩٨دبیرخانه شورا، در خصوص "نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در سال تحصیلی 

جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب یک فوریت به اتفاق آرا مقرر شد؛ به 

  کمیسیون های ذیربط ارجاع گردد.
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  ***مصوبات     ***

  : دستور اول
 ٩/٤/٩٨مورخ  ٧٣٢شماره ثبت شده به  ٥/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٣٤٣-الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف

در دبیرخانه شورا، در خصوص "کمک مالی شهرداری رشت به تکمیل مسجد در حال احداث سراوان با توجه به 

 ١٢١٥صورتجلسه شورای تأمین فرمانداری محترم شهرستان رشت" مبنی بر اینکه شهرداری رشت پیرو مصوبه شماره 

تومانی شهرداری برای ساخت حسینیه نیمه تمام   ٠٠٠/٠٠٠/٣٠شورای اسالمی شهر، مبنی بر کمک  ١٠/٧/٩٦مورخ 

کسر و به ردیف کد  ٤١٧٠٢تومان بدین منظور از محل ردیف کد اعتباری  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠سراوان، در نظر دارد مبلغ 

تحت عنوان "کمک به مساجد" اضافه نموده و پس از أخذ مجوز اعمال نماید، در جلسه مطرح و  ٢٠/٤١٦٠٨اعتباری 

  ز بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.پس ا

  دستور دوم:

در  ٩/٤/٩٨مورخ  ٧٣٥ثبت شده به شماره  ١/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٢٧٥- الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

ریال کمک مالی به ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

شی برق از ناحیه پشت بام، طبق آقای اله وردی ندایی که منزل استیجاری ایشان بعلت اتصالی در سیم ک

طعمه حریق قرار گرفت و میزان خسارت وارده به  ٢٨٦٣نظرکارشناسی سازمان آتش نشانی و گزارش حریق شماره 

د شد و ایشان به علت عدم تمکن  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠بیمه آسیا مبلغ  ١٩/٣/٩٨ –/خ س ٢٩٧ملک برابر نامه شماره ریال تا

ه مالک منزل مسکونی و همچنین تهیه تجهیزات اولیه زندگی برای خود و افراد مالی در پرداخت خسارت وارده ب

تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و  ٤١٧٠١تحت تکفل دچار مشکل است، از محل ردیف کد اعتباری 

اشخاص"  اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، بنا به درخواست اکثریت اعضای 

رم شورا مبنی بر بررسی دو فوریت الیحه مذکور و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو محت

همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا ( فوق العاده)   شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.فوریت آن، باپیشنهاد 

  تشکیل گردد. ١٧/٤/١٣٩٨روز دوشنبه مورخ 

  ذکر صلوات پایان یافت.با  ٢٢جلسه رأس ساعت 

  

  

    حاجی پور اسماعیل  -محمد حسن علی پور-محمدحسن عاقل منش - فاطمه شیرزاد - ذاکریبهراد  - فرهام زاهد حاضرین :

  رضا رسولی - احمد رمضانپور - حجت جذب              

  سید امیرحسین علوی  - حامد عبدالهی : بینـایـغ
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن عليپور يكصدمين ١٧/٤/٩٨ ١٨:٣٠:ساعتروز: دوشنبه  فوق العاده

 (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، یکصدمین جلسه١٥/٤/٩٨مورخ  ٧٧٦براساس دعوتنامه شماره 

بخش قرآن  رئیس محترم شورا، با قرائت آیاتی چند از کالم هستیشهــر رشت به ریاست جناب آقای رضا رسولی، نائب اسالمی 

  مجید برگزار گردید.

  دستور جلسه:  

درخصوص قیمت گذاری پارکینگ  ٢٧/٥/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٣١٠٣رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش -

 حاشیه ای
  

قیمت گذاری پارکینگ  درخصوص ٤/١١/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٨٣٩٩رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش -

 غیرحاشیه ای ( مسطح و طبقاتی).
  

با امضاء هشت تن از اعضای محترم  ٢٣/٢/٩٨مورخ  ٣٥٩بررسی طرح وارده در دبیرخانه شورا ثبت شده به شماره  -

 شورا، درخصوص "الزام شهرداری به تشکیل کارگروه تخصصی منظر شهری" طبق دستورالعمل (پیوستی).

،با امضاء هشت تن از ٢٣/٢/٩٨/ش مورخ ٣٦٠/٩٨بیرخانه شورا ثبت شده به شماره  بررسی طرح وارده در د -

اعضای محترم شورا، درخصوص " طرح "الزام شهرداری به تشکیل کارگروه تخصصی فضای سبز شهری" طبق 

 دستورالعمل (پیوستی).
  

ش ردیف اعتباری در خصوص "افزای ١٨/٣/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٢٤-بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -

 مربوط به خرید سطل های زباله مکانیزه پارکی و تفکیکی" ٣٠٥٠١٠١٠٠٧
  

در ارتباط با تملک ملک وراث مرحوم  ٢١/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٣٨٩٧-بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر -

 جهانتاب و مرحوم یوسفی پور.
  

، درخصوص "مشارکت و سرمایه گذاری ١٣/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧١٨-بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -

 تنی رشت". ٦٠٠احداث و بهره برداری نیروگاه زباله سوز 
  

، درخصوص "اصالحیه جدول شماره  ٧/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٠٩-بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -

 ".٩٨تعرفه عوارض و بهای خدمات  سال  ٣٩یک و بند یک قسمت الف ماده 
  

، در خصوص " کمک مالی به خانم ٢/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٨٥-شهرداری رشت به شماره ش رف بررسی الیحه -

 ریال. ٠٠٠/٠٠٠/٣٠خاتون جنگجوی " به مبلغ 
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  ***  اعالم وصول   ***

در  ١٠/٤/٩٨مورخ  ٧٣٩ثبت شده به شماره  ٩/٤/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٥٧-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

خصوص "کمک مالی به موسسه خیریه دست های سپید توانا" با قید یک فوریت در جلسه دبیرخانه شورا، در 

 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن موافقت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به کمیسیون

  ذیربط ارجاع شود.

  ***  مصوبات   ***

  : دستور اول

در  ٢٨/٥/٩٧مورخ  ١٢٦١ثبت شده به شماره  ٢٧/٥/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٣١٠٣رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه ٣/٦/٩٧دبیرخانه شورا، اعالم وصول شده در پنجاه وسومین جلسه مورخ 

شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای با هدف مدیریت فضاهای پارک حاشیه 

ی و تضمین اقتصادی بودن سرمایه گذاری در زمینه پارکینگ های طبقاتی، مکانیزه و مسطحاتی، کاهش ا

هایغیرحاشیه ای با مطلوبیت و اعمال محدودیت در این پارکینگ ها وحمایت از فعالیت در زمینه ی پارکینگ 

ه پارکینگ های غیر حاشیه ای دارای توجه به عدم وجود فضای پارک رایگان و نامحدود در معابر و با توجه به اینک

ن تری نسبت به پارکینگ های حاشیه ای می باشد وموضوع هزینه ی پارک برای استفاده کنندگان به  قیمت پا

عنوان مهمترین فاکتور مطرح است، بخش قابل توجهی از آنها به پارکینگ های غیرحاشیه ای  مراجعه نموده و 

نزدیک ترین محل ممکن از مقصد، برای بخش دیگر از متقاضیان پارک که این  امکان پارک در حاشیه معابر و در

مسئله برای آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است با پرداخت هزینه بیشتر فراهم میگردد اقدام نماید؛ پس از 

 ١٣/٣/٩٨طرح در نود و یکمین کمیسیون برنامه، بودجه وحقوقی و یکصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ 

کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و 

  به شرح ذیل: ١٢/٣/٩٨ -٣٩٦٨٩ -نامه ش ر ٢نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری برابر جدول شماره تبادل

  

  نرخ پیشنهادی  شماره واریانت

  تومان اضافه گردد.٤٠٠ازای هر ساعت بعدی  تومان و به٢٢٠٠ساعت اول   معابر گروه الف

  تومان اضافه گردد.٣٠٠تومان و به ازای هر ساعت بعدی ١٨٠٠ساعت اول   معابر گروه ب

  تومان اضافه گردد.٢٠٠تومان و به ازای هر ساعت بعدی١٦٠٠ساعت اول   معابر گروه ج

 : نیم ساعت اول برای کلیه معابر رایگان می باشد.١نکته 

  ساعت می باشد، به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد؛ ٣حداکثر زمان پارکینگ حاشیه ای : ٢نکته 

 ) فوق پس از تکمیل در کمیسیون ارائه گردد.BPطرح اقتصادی (-١
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کلیه درآمد های حاصل از اجرای این طرح با مصوبه شورای اسالمی شهر رشت توسط شهرداری در حوزه -٢

  زیرساخت ترافیک هزینه گردد.

  : دستور دوم

در  ٧/١١/٩٧مورخ  ٢٦٨٦ثبت شده به شماره  ٤/١١/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٨٣٩٩رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر  ٨/١١/٩٧دبیرخانه شورا، اعالم وصول شده در هفتاد وپنجمین جلسه مورخ 

نگ غیرحاشیه ای (مسطح و طبقاتی) با هدف اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به قیمت گذاری پارکی

پارکینگ های طبقاتی، مکانیزه  گذاری در زمینهمدیریت فضاهای پارک حاشیه ای و تضمین اقتصادی بودن سرمایه

های غیر حاشیه ای با توجه به اینکه پارکینگ های غیر حاشیه و مسطحاتی، حمایت از فعالیت در زمینه ی پارکینگ

ن تری نسبت به پارکینگ های حاشیه ای می باشد و موضوع هزینه پارک برای استفاده ای دارای قیمت پا

کنندگان به عنوان مهم ترین فاکتور مطرح است، بخش قابل توجهی از آنها به پارکینگ های غیرحاشیه ای مراجعه 

ر از متقاضیان پارک نموده و امکان پارک در حاشیه معابر و در نزدیک ترین محل ممکن از مقصد، برای بخش دیگ

که این مسئله برای آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است با پرداخت هزینه بیشتر فراهم میگردد، ضمن اینکه با 

ای در کالن شهر های ایران مشخص شد که نرخ مصوب های غیر حاشیههای انجام شده از قیمت پارکینگبررسی

ریال برای هر ساعت اضافه است و این درحالی  ٥٠٠٠ال برای ورودی و ری١٠٠٠٠در این شهر ها به طور متوسط برابر 

(پیوستی) در حدود دو برابر دیگر شهرها معادل ٢است که نرخ ورودی برای شهر رشت با توجه به جدول شماره 

رح ریال می باشد و یکی از گران ترین هزینه ای پارکینگ غیر حاشیه ای ایران است اقدام نماید؛ پس از ط ٢٠٠٠٠

حقوقی شورا و نیز حمل و نقل و ترافیک شورا و أخذ  در کمیسیون های عمران و توسعه شهری، برنامه، بودجه و

نظر و أخذ رأی، به اتفاق آراء مقرر گردید؛ گزارش از کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

  مالک عمل قرارگیرد. ١٣٩٨ی سطح شهر در سال نرخ مصوب اتاق اصناف گیالن برای پارکینگ های غیر حاشیه ا

  : دستور سوم 

، اعالم وصول شده در نود و دومین جلسه ٢٣/٢/٩٨/ش مورخ ٣٥٩/٩٨نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره  

، با امضاء هشت تن از اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب ٢٣/٢/٩٨شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

رداری به تشکیل کارگروه تخصصی منظر شهری" طبق دستورالعمل پیوستی، پس از طرح در جلسه طرح "الزام شه

کمیسیون عمران و توسعه شهری و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور، در جلسه مطرح و پس از  ٢٩/٢/٩٨مورخ 

ی بر مسکوت بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، بنا به پیشنهاد رئیس جلسه و چند تن از اعضای محترم شورا مبن

ماندن الیحه مذکور جهت بررسی بیشتر در کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا، مقرر شد؛ الیحه مورد نظر به 

  مدت یک هفته مسکوت بماند.

  : دستورچهارم

، اعالم وصول شده در نود و دومین جلسه ٢٣/٢/٩٨/ش مورخ ٣٦٠/٩٨نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

، با امضاء هشت تن از اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب ٢٣/٢/٩٨شورای اسالمی شهر رشت مورخ 



  
  
  
  
  
  

 
٢٢ 

 

عمل پیوستی، پس از طرح در طرح "الزام شهرداری به تشکیل کارگروه تخصصی فضای سبز شهری" طبق دستورال

کمیسیون بهداشت، محیط زیست  ١٠/٤/٩٨کمیسیون عمران و توسعه شهری و نیز مورخ  ٢٩/٢/٩٨جلسات مورخ 

و خدمات شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون های مذکور، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ 

ای محترم شورا مبنی بر مسکوت ماندن الیحه مذکور جهت رأی، بنا به پیشنهاد رئیس جلسه و چند تن از اعض

مقرر شد؛ الیحه مورد نظر به مدت یک هفته مسکوت کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا، بررسی بیشتر در 

  بماند.

  : دستور پنجم

در  ١٨/٣/٩٨مورخ  ٥٨٤ثبت شده به شماره  ١٨/٣/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٢٤-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر ٢٩/٣/٩٨دبیرخانه شورا، اعالم وصول شده در نود و هشتمین جلسه مورخ 

به مبلغ پیمان  ٩٧لیتری بدون درب در سال  ٦٦٠اینکه با عنایت به انعقاد قرارداد خرید مخزن زباله مکانیزه 

ز مبرم شهر و شهرداری به مخزن های مزبور و همچنین نیا ٣٠٥٠١٠١٠٠٧ریال از محل ردیف اعتباری  ٠٠٠/٠٠٠/٩١٠/٢٢

دارای  ٩٨به صورت انقباضی در نظر گرفته شده است و ردیف مربوطه در سال  ٩٨و با توجه به اینکه بودجه سال 

ریالی بوده و مبلغ قرارداد دارای کمبود اعتبار می باشد و نیاز به افزایش ردیف مربوطه است.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠اعتبار 

اضافه  ٣٠٥٠١٠١٠٠٧شت در نظر دارد تا نسبت به کسر مبلغ مورد نیاز از ردیف های ذیل اقدام و به ردیف شهرداری ر

  نماید:

  ریال کسر گردد. ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢تحت عنوان " احداث ورزشگاه سلیمانداراب" مبلغ  ٣٠٦٠٢٠٢٠٠١از ردیف اعتباری -١

ریال کسر  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١و توسعه پایدار" مبلغ  تحت عنوان" مدیریت محیط زیست شهری ٣٠٥٠١٠١٠٠٩از ردیف -٢

  گردد.

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧تحت عنوان" تهیه طرح اجرایی، احداث پروژه های حاشیه رودخانه" مبلغ  ٣٠٤٠٢٠٢٠٠٢از ردیف -٣

  ریال کسر گردد.

کسر گردد. ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠تحت عنوان " بازسازی، ساخت و تملک سرای شهروند" مبلغ  ٣٠٧٠١٠١٠٠٥از ردیف -٤

اضافه  ٣٠٥٠١٠١٠٠٧ریال از ردیف های فوق الذکر کسر و به ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١١بنابراین جمعًا اعتباری به مبلغ 

گردد. پس از طرح در نود و یکمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و نودمین جلسه کمیسیون 

مذکور، در جلسه مطرح و پس از بحث و  کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا وأخذ گزارش از

  به شرح؛ ٣تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری با اصالح بند 

تحت عنوان" عملیات بهسازی و ترمیم پیاده رو ها و جداول سطح شهر رشت" مبلغ  ٣٠٣٠٢٠٢٠٠٤از ردیف -٣ 

  ریال کسر گردد؛ به اتفاق آرا موافقت گردید. ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧

  : دستور ششم

در  ٢١/٢/٩٨/ش مورخ٣٤٥/٩٨ثبت شده به شماره ٢١/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٣٨٩٧-نامه شهرداری رشت به شماره ش ر

مبنی بر پرداخت غرامت ملک و ارزش  ٢٩/٧/٩٧مورخ ٩٧- ٥٣٦٧-دبیرخانه شورا، پیرو الیحه شماره ش ر ف 



  
  
  
  
  
  

 
٢٣ 

 

قدرالسهم وراث مرحوم سید جواد جهان تاب احدی از وراث مرحوم سید جالل جهان تاب، که در مسیر اجرای طرح 

احداث خیابان آیت ا... ضیابری به بلوار شهید رجایی قرار داشته و سهم سایر وراث برابر سند تنظیمی در دفترخانه 

ت از سوی سرکار خانم منیرالسادات جهان تاب و رشت خریداری و تملک شده است؛ با ارائه گواهی حصر وراث ٤٦

ریال و همچنین ٠٠٠/٨١٤/٠١٤/١هیئت کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ   ٢٦/١٠/٩٧ -٢٠٧٤١٧برابر نظریه شماره 

پرداخت غرامت ملک وراث مرحوم ابراهیم علی یوسفی پور واقع درخیابان نامجو کوچه شهید نظری، پالک ثبتی 

شت، که سه دانگ مشاع ملک موصوف برابر مصوبات قبلی از سوی شهرداری رشت ر ٤بخش  ١٤سنگ  ٤١٦

تحت عنوان " تملک حاشیه رودخانه زرجوب، گوهر رود و تاالب ٣٠١٠٢٠٢٠٠١خریداری و تملک شده است، از ردیف 

  عینک"، پس از طرح در هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و 

های مذکور نهم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیونحقوقی و جلسه یکصد و پنجاه و 

نظر و أخذ رأی، با پرداخت غرامت ملک وراث مرحوم جهان تاب به اتفاق و تبادلدر جلسه مطرح و پس از بحث 

داری پس از آراء موافقت گردید و مقرر شد؛ به دلیل معین نبودن بهاء ملک پرونده وراث مرحوم یوسفی پور، شهر

  ارجاع امر جهت أخذ نظریه کارشناسی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم الزم به شورا ارائه نماید.
  

  : دستور هفتم

در  ١٨/٣/٩٨مورخ  ٥٧٩ثبت شده به شماره  ١٣/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧١٨-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

، مبنی بر ٢٩/٣/٩٨ای اسالمی شهر رشت مورخدبیرخانه شورا، اعالم وصول شده در نود و هشتمین جلسه شور

در خصوص مشارکت در سرمایه گذاری احداث و بهره  ١٦/٦/٩٢مورخ  ١٣٣٠٣/١١٢در اجرای قرارداد شماره الف/اینکه 

ریال اسناد خزانه  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠مبلغ ٩٦تنی رشت از محل اعتبارات ملی سال  ٦٠٠برداری نیروگاه زباله سوز 

قرارداد فی ما بین،  به نام شهرداری رشت اختصاص یافته و از طرفی برابر ١٦/١٠/٩٨ررسید اسالمی به تاریخ س

نیز موظف است مبالغ دریافتی را تبدیل به ارز نموده و  TTSشهرداری موظف به پرداخت وجه نقد بوده و شرکت 

درصد ١٤تا  ١٢ول حدود به شرکت چینی پرداخت نماید. لذا به جهت اینکه فروش اوراق مربوطه در فرابورس مشم

نرخ تنزیل می باشد شهرداری رشت به جهت اجرای سریع قرارداد و رفع بحران زباله سراوان  با توجه به ایجاد 

روزه جهت عملیات انتقال پول از طریق کونلون بانک به منظور برخورداری از ارز نیمایی در نظر دارد؛  ١٠فرصت 

ام و هزینه تنزیل آن را از محل اسناد حفظ ارزش قدرت خرید توسط نسبت به فروش اسناد خزانه مربوطه اقد

و دهیاری های کشور و در صورت عدم تأمین آن توسط سازمان شهرداری ها، با پادار نمودن  سازمان شهرداری ها

مبلغ با کسر  ریال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥به مبلغ » پروژه احداث جایگاه زباله سوز«تحت عنوان ٣٠٥٠٢٠٢٠١١ردیف اعتباری 

ریال در  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢٠با اعتبار  تحت عنوان "اجرای پروژه های بازآفرینی و مشارکتی" ٣٠٧٠١٠١٠٠٨مذکور از ردیف

پس از طرح در جلسات کمیسیون های برنامه، بودجه و حقوقی ونیز  تأمین اعتبار و پرداخت نماید،٩٨بودجه سال 

های  و خدمات شهری شورا وأخذ گزارش از کمیسیون عمران و توسعه شهری و کمیسیون بهداشت، محیط زیست

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

در  ٧/٣/٩٨مورخ  ٥٢٥ثبت شده به شماره  ٧/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٠٩-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

، مبنی بر ٢٩/٣/٩٨دبیرخانه شورا، اعالم وصول شده در نود و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

هزینه  پروژه های عمرانی و تأمین اینکه شهرداری در نظر دارد؛ در راستای تأمین منابع درآمدی در زمینه اجرای

های جاری و خدماتی برابر تعهدات ذاتی در چارچوب بودجه شهرداری و در راستای سیاست های متخذه شورای 

اسالمی شهر رشت به لحاظ ارائه خدمات اجتماعی و عمرانی به شهروندان محترم شهر رشت و همچنین واقعی 

فاری با بهای تمام شده در اجرای پروژه های ترمیم و بازسازی نوارحفاری سازی بهای پایه ترمیم و بازسازی نوار ح

تعرفه عوارض و بهای  ٣٩در معابر شهری نسبت به "اصالحیه جدول شماره یک و بند یک قسمت الف ماده 

"(پیوستی) اقدام نماید؛ پس از طرح در جلسات متعدد کمیسیون های برنامه، بودجه و حقوقی و ٩٨خدمات سال 

نظر و تبادلهای مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون نیز

 ١٠قانون شهرداریها از سوی ادارات حفار و افزایش  ١٠٣و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری منوط به رعایت ماده 

اری غیر از ادارات حفار، به اتفاق آرا برای سایر درخواست های حف١٣٩٨درصدی تعرفه مصوبه پیشین در سال  

موافقت گردید و مقرر شد؛ معاونت خدمات شهری شهرداری رشت نسبت به ایجاد سامانه ای جهت یکپارچه 

  نمودن خدمات و عملیات حفاری اقدام نماید.

  : دستور نهم

در  ٥/٣/٩٨ورخ م ٥٠٢ثبت شده به شماره  ٢/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨- ٤٨٥- الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر  ٢٩/٣/٩٨دبیرخانه شورا، اعالم وصول شده در نود و هشتمین جلسه مورخ 

ریال کمک مالی به خانم خاتون جنگجوی  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

ی در پرداخت هزینه های درمان خود دچار مشکل که دچار بیماری صعب العالج شده است و به علت مشکل مال

بودجه خدمات شهری سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات  ٤١٧٠١گردیده است، از محل ردیف اعتباری 

خصوصی و اشخاص" اقدام نماید، پس از طرح در نودویکمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و 

مذکور، در  زیست و خدمات شهری و أخذ گزارش از کمیسیون های نودمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط

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

  تشکیل گردد. ٣١/٤/١٣٩٨مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ -

  افت.با ذکر صلوات پایان ی ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت 

  
  اسماعیل حاجی پور   -محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش –فاطمه شیرزاد–ذاکریبهراد -فرهام زاهد حاضرین :

  حامد عبدالهی - رضا رسولی - احمد رمضانپور - حجت جذب              

  سید امیرحسین علوی  : ایبینـغ
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شيرزاد يكصد و يكمين ٣١/٤/٩٨ ١٨:٣٠دوشنبه   ساعت:  عادي

 (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای یکصد و یکمین جلسه ٣٠/٤/٩٨مورخ  ٨٦٦براساس دعوتنامه شماره 

بخش قرآن مجید برگزار  هستیشهر رشت به ریاست آقای رضا رسولی ، نائب رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم اسالمی 

 گردید.

  دستور جلسه:

در  ٣٠/٤/٩٨/ش مورخ ٨٦٥/٩٨بررسی طرح کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت ثبت شده به شماره  -

دبیرخانه شورا با امضاء چهار تن از اعضای محترم شورا، درخصوص " طرح افزودن عنوان " گردشگری" به نام 

  شورای اسالمی شهر رشت.کمیسیون فرهنگی اجتماعی 

در خصوص " کمک  مالی به مؤسسه  ٩/٤/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٧٥٧بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ  -

  خیریه دست های سپید توانا.

درخصوص ساماندهی کودکان کار توسط  ٢/٤/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ١٣١١رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش -

  خیرین نیکوکار.

درخصوص نرخ پیشنهادی سرویس  ١/٤/٩٨مورخ ١٣٩٧ـ١١٤٨رف ـه شهرداری رشت به شماره شبررسی الیح -

  .٩٩-٩٨مدارس در سال تحصیلی 

ن تکلیف زمین ١٢/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٣٢٩-بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف - ، در خصوص تع

  پروژه احداث ورزشگاه سلیمانداراب.

 ١١و  ١٠در خصوص بندهای  ١٨/٤/٩٨مورخ  ٢٤٦٤/١/٩٨/٨٠٢٩شت به شماره بررسی نامه فرمانداری شهرستان ر -

 تعرفه((با موضوعات  ٢٩/٣/٩٨مصوبات نود و هشتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  سازمان١٣٩٨پیشنهادی سال  خدمات بهای

 منظور به شهرداری کارکنان مصرف یتعاون شرکت با قرارداد انعقاد تشریفات ترک(( و  ))رشت  شهرداری پسماند  -

 .)  ))فعلی قرارداد اتمام از پس( ٣١/٣/١٣٩٨ تاریخ از استیجاری رانندگان تأمین
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  ***  مصوبات   ***

  : دستور اول

ثبت شده در دبیرخانه شورا ، آقای محمدحسن عاقل منش رئیس  ٣٠/٤/٩٨/ش مورخ ٨٦٥/٩٨نامه وارده به شماره 

فرهنگی و اجتماعی و با امضاء چهارتن از اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب طرح محترم کمیسیون 

"افزودن عنوان ((گردشگری)) به نام کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت" (پیوستی) مشتمل بر 

  ماده واحده به شرح؛

  ماده واحده:

و همچنین  ٢٠٢٠ت و در پیش بودن رویداد بزرگ گیالن با عنایت به لزوم توجه ویژه به گردشگری در شهر رش«

مصوبه ی شصت و سومین اجالس مجمع مشورتی رؤسای کالنشهرها و مراکز استانها، عنوان " گردشگری" به نام 

، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و »کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت افزوده گردد

  پیشنهادی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به اتفاق آراء موافقت گردید.أخذ رأی، با طرح 

  : دستور دوم

در  ١٠/٤/٩٨مورخ  ٧٣٩ثبت شده به شماره  ٩/٤/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٥٧-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

کمک مالی به مؤسسه ریال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

 ٤/٣/٩٨/ش مورخ ٤٧٣/٩٨های سپید توانا (مرکز حمایتی ویژه معلولین)، با عنایت به نامه شمارهخیریه دست

ریاست محترم شورای رشت منضم به درخواست مؤسسه مذکور و امضای هفت نفر از اعضای محترم شورا در 

باشد و انواع خدمات ه معلولین شهر رشت میهامش نامه، با توجه به اینکه این موسسه مرکز حمایتی ویژ

بودجه سالجاری تحت  ٤١٧٠١دهد از محل ردیف کد اعتباری توانبخشی، رفاهی و آموزشی را به معلولین ارائه می

عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذرأی، 

  اتفاق آرا موافقت گردید. با پیشنهاد شهرداری به

  : دستور سوم

در دبیرخانه  ٩/٤/٩٨مورخ  ٧٣٤ثبت شده به شماره  ٢/٤/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ١٣١١رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

بر اینکه شهرداری  شورای اسالمی شهر رشت، مبنی ١٠/٤/٩٨شورا اعالم وصول شده در نود و نهمین جلسه مورخ 

و اعالم آمادگی  ٣٠/٣/٩٨مورخ  ١٠٠٦رشت در نظر دارد؛ با عنایت به دستور شهردار محترم رشت برابر نامه شماره

ن و  معاون محترم امور عمرانی استانداری گیالن مبنی بر ساماندهی کودکان کار توسط خیرین نیکوکار، نسبت به تع

بخش  ١١سنگ اصلی  -  ٥٨٣ – ٥٨٢ – ٥٨١ – ٥٨٠ – ٥٧٩-شماره پالک های  قطعه زمین متصل به هم به ٥پیشنهاد 

متر مربع به نشانی : بلوار امام خمینی بعد از میدان گیل به سمت جاده  ٨٢٥رشت مجموعًا به مساحت تقریبی  ٤

 ٢٣/٤/٩٨جنب نظام وظیفه به منظور اجرای موضوع فوق الذکر اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ -تهران

کمیسیون  ١٨/٤/٩٨کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی، مورخ ٢٣/٤/٩٨کمیسیون عمران و توسعه شهری، مورخ

کمیسون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا و أخذ گزارش از  ٢٩/٤/٩٨فرهنگی و اجتماعی و نیز مورخ 



  
  
  
  
  
  

 
٢٧ 

 

کلیات پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با 

  موافقت گردید و مقرر شد:

ن طرف و چگونگی مشارکت از جمله انتقال مالکیت، مشارکت - پس از مشخص شدن برنامه فضایی عملکردی و تع

  در ساخت  و نحوه بهره برداری  و سایر مباحث مرتبط، الیحه نهایی مجدد به شورا ارسال گردد.

  : دستور چهارم

در دبیرخانه  ٩/٤/٩٨مورخ  ٧٣٣ثبت شده به شماره  ١/٤/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١١٤٨-یحه شهرداری رشت به شماره ش رفال

، مبنی بر اینکه شهرداری ١٠/٤/٩٨شورا، اعالم وصول شده در نود و نهمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

در راستای  ٩٩-٩٨رس در سال تحصیلی رشت در نظر دارد؛ در خصوص بررسی و تصویب نرخ پیشنهادی سرویس مدا

ارائه مطلوب خدمات حمل و نقل ایمن و تأمین سالمت جسمی، روانی و تربیتی دانش آموزان و همچنین در جهت 

ن نامه حمل و نقل دانش آموزان به شماره به شماره  ابالغی از سوی  ٣/٤/١٣٩٧مورخ  ٥٤٩٠١اجرای دستورالعمل آ

هیئت محترم وزیران، با پیشنهاد  ٣/٦/١٣٩٧مورخ  ٣٢٦٨٠/ت ٨٩٣٧٠وبه شماره وزارت محترم کشور، موضوع مص

  به شرح ذیل: ٩٩-٩٨برای سال  ٩٨-٩٧درصدی نرخ سرویس مدارس شهر رشت نسبت به سال تحصیلی  ١٠افزایش 

 

  توضیحات:

  درصدی افزایش نسبت به سال گذشته١٠حداکثر تا  -١

د و تصویب از  -٢   سوی شوراهای اسالمی شهر رشت قابلیت اجرایی دارد.جدول نرخ پیشنهادی پس از تأ

R مساف  نوع وسیله نقلیه
  ت

  مسیر نزدیک
  کیلومتر٦مسیر متوسط تا   کیلومتر) ٣(تا 

  مسیر دور
به باال داخل کیلومتر) ٦(از 

  شهر

١  

تاکسی و سواری 
شخصی خطی/آژانس 

نفر سرنشین به  ٤با 
صورت ماهانه برای هر 

  نفر

مبلغ 

به 

  ریال

با احتساب 
  پنجشنبه

  

بدون 
  احتساب
  پنج شنبه

بدون 
  احتساب
  پنج شنبه

با احتساب 
  پنجشنبه

بدون 
احتساب 
  پنج شنبه

  با احتساب
  پنجشنبه

٢٠٠/٣٠٠/١  ٥٠٠/٠٩٤/١  ٥٠٠/٠٩٤/١  ٥٠٠/٠٢٨/١  ٥٠٠/٠٢٨/١  ٩٠٠/٩٥٥  

٢  
نفر سرنشین ١٠ون با 

به صورت ماهانه برای 
  هر نفر

مبلغ 

به 

  ریال

٨٠٠/٨٢٢  ٦٠٠/٧٤٣  ٦٠٠/٧٤٣  ٩٠٠/٦٥٨  ٩٠٠/٦٥٨  ٢٠٠/٥٧٤  

٣  

مینی بوس با فدمت 
سال به تعداد ١٠کمتر از 

سرنشین بیمه نامه 
  برای هر نفر در یک ماه

مبلغ 

به 

  ریال

٦٠٠/٤٣٥  ٤٠٠/٤١١  ٤٠٠/٤١١  ٢٠٠/٣٨٧  ٢٠٠/٣٨٧  ٤٠٠/٣٥٦  

٤  

مینی بوس با قدمت 
سال به  ١٠بیشتر از 

تعداد سرنشین بیمه 
نامه برای هر نفر در 

  یک ماه

مبلغ 

به 

  ریال

٤٠٠/٤١١  ٢٠٠/٣٨٢  ٢٠٠/٣٨٢  ٤٠٠/٣٥٦  ٤٠٠/٣٥٦  ٧٠٠/٣٢٦  



  
  
  
  
  
  

 
٢٨ 

 

نرخ در سایر شهرستانها و مناطق با توجه به شرایط خاص جغرافیایی منطقه پس از طی مراحل قانونی به صورت  -٣

ن می گردد.   غیر متمرکز تع

  دانش آموز  این نرخ مربوط به رفت و برگشت یک سرویس کامل وسیله نقلیه در طول یک ماه برای هر نفر -٤

  می باشد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت وسیله نقلیه، مبالغ کسری بین دانش آموزان تقسیم می گردد.

با عنایت به شرایط خاص مدارس روستایی و استثنائی، نرخ سرویس حمل و نقل این دانش آموزان با هماهنگی  - ٥

  صورت می پذیرد. و توافق (انجمن اولیاء و مربیان، مدیر و پیمانکار) آموزشگاه

کلیه کسورات قانونی طبق دستورالعمل اداره امور -١تذکر: الزم به توضیح می باشد، کلیه هزینه های جاری و متفرقه (

های آموزشی و تربیتی، تخفیف به دانش آموزان بی بضاعت، حق الزحمه کمک به ارتقای کیفی برنامه- ٢مالیاتی

  رصد) در این نرخ نامه لحاظ شده و برعهده پیمانکار می باشد.د٥عوامل اجرایی مدرسه و...، حداگثر تا 

  دریافت هر مبلغی مازاد بر قرارداد به عنوان سرویس حمل و نقل دانش آموزان وجاهت قانونی ندارد. -٦

مدارسی که در مناطق پر ترافیک واقع شده اند مبلغی دریافتی در یک ماه با توافق انجمن اولیاء و مربیان و  -٧

  درصد) ١٠یت مدرسه و پیمانکار با هماهنگی اداره مربوطه لحاظ می گردد. (حداکثر مدیر 

از  ١٨و تصمیمات کارگروه ماده  ٥/٥/٩٣مورخ  ٨٥٦٣١مدت قرارداد حمل و نقل بر اساس نامه وزارتی به شماره  - ٨

  ماه و نیم) می باشد.٨روز (١٥ماه به کسر  ٩ابتدای سال تحصیلی حداکثر تا 

ماه و نیم به  ٨خرداد از نظر آموزشی دایر می باشد  ١٥قرارداد حمل و نقل برای مدارس ابتدایی که تا  : مدت١تبصره

ماه و ٧روز ( ١٥ماه به کسر  ٨ماه) و مدارس ابتدایی که تا پایان اردیبهشت ماه فعالیت آموزشی دارند ٨روز ( ١٥کسر 

ماه و نیم) می ٨روز( ١٥ماه به کسر ٩آموزشی دایر باشند  خرداد ماه از نظر ٣١نیم) می باشد. در صورتی که مدارس تا 

  باشد.

ماه و نیم) می باشد، پس  ٨روز ( ١٥ماه به کسر  ٩: مدت قرارداد حمل و نقل برای دوره متوسطه اول و دوم ٢تبصره

ه و کمیسیون برنامه، بودج ٢٣/٤/٩٨کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و نیز مورخ  ١٧/٤/٩٨از طرح در جلسه مورخ 

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

، به اتفاق آراء ٢به انتهای تبصره » ایام تعطیل و امتحانات « از توضیحات و افزایش عبارت  ٧شهرداری با حذف بند 

  موافقت گردید.

  : دستور پنجم

در ١٢/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٢٠ثبت شده به شماره  ١٢/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٧٣٢٩رف ـبه شماره شالیحه شهرداری رشت 

، مبنی بر ٢٤/١٠/٩٧دبیرخانه شورا، اعالم وصول شده در هفتاد و دومین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

ن تکلیف زمین پروژه احداث ورزشگاه سلیمانداراب ،که پیشتر در مورخ  انعقاد قرارداد واگذاری نسبت به  ٧/١٠/٩٥تع

میلیارد لایر نیز از بابت آن پرداخت شده بود، لکن به  ٥آن به شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی اقدام و مبلغ 

اداره کل راه و شهرسازی فسخ گردید؛ حالیه شهرداری  ٢٥/٧/٩٦مورخ ١٤٧٠٥٥موجب اظهار نامه ثبت شده به  شماره 

ر اختیار گرفتن مجدد قطعه زمین موصوف جهت احداث مجموعه ورزشی به جهت رشت در نظر دارد؛ نسبت به د

ادامه فرآیند احداث ورزشگاه که مناقصه آن برگزار و قرارداد آن منعقد گردید و در مرحله آرماتوربندی و فونداسیون 

  از روش های ذیل :قرار دارد و با توجه به نامه وارده از سوی اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب یکی 



  
  
  
  
  
  

 
٢٩ 

 

سال جهت  ٣روش اول: تحویل زمین به صورت رایگان و با حفظ بقای دائمی مالکیت دولت بر عرصه و با قید مهلت 

  صورتجلسه تحویلاحداث فضای فرهنگی یا ورزشی طبق طرح مصوب و با تنظیم 

طرح به طوریکه عرصه مورد نظر به روش دوم:  انعقاد قرارداد واگذاری عرصه و با انتقال مالکیت عرصه پس از اجرای 

درصد نقد و مابقی  ١٠قیمت کارشناسی روز و در قالب اجاره به شرط تملیک و با شرایط دریافت وجه به صورت 

ساله ، اقدام نماید؛ پس از طرح در جلسات متعدد کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از  ٢٠حداکثر 

ح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به استناد روش دوم از کمیسیون مذکور، در جلسه مطر 

مورخ  ٣٨٩٠٤/٨/٩٧سازمان ملی زمین و مسکن که طی نامه شماره  ٣/٧/٩٧مورخ  ٣٤٧٩٣/٩٧/٦٠٠بخشنامه 

ا در اختیار قرار اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن اعالم گردیده، در قالب اجاره به شرط تملیک زمین ر ٢٣/٨/٩٧

دهد به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد؛  با توجه به حذف ردیف بودجه عمرانی پروژه مذکور از حوزه معاونت 

  ؛ از طریق سرمایه گذاری ، اقدامات اجرایی به عمل آورند. ٩٨عمرانی در بودجه سال 

  : دستور ششم

مورخ  ٨٢٢ثبت شده به شماره  ١٨/٤/٩٨مورخ  ٢٤٦٤/١/٩٨/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره نامه فرمانداری

مصوبات نود و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر  ١١و  ١٠در دبیرخانه شورا مبنی بر رفع ابهام از بندهای  ٢٢/٤/٩٨

  به شرح؛ ٢٩/٣/٩٨رشت مورخ 

مورخ  ٦٠٥/١/٩٨/٨٠٢٩اره مصوبات آن شورا با موضوع ((نامه فرمانداری شهرستان رشت به شم ١٠پیرامون بند -

 ٢٣/٢/١٣٩٨مصوبات نود و دومین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٣در خصوص بند  ١٢/٣/٩٨

  سازمان پسماند شهرداری رشت)) به آگاهی می رساند: ١٣٩٨با موضوع ((تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 

نی لیست هزینه های مرتبط با دفن زباله در سراوان با موضوع جدول پیش بی ١٢و  ١١با عنایت به اینکه بندهای  

جرائم شیرابه و حوادث غیر مترقبه. مبنای وصول عوارض پسماند در فیش عوارض نوسازی (آیا درصدی از عوارض 

سازمان  ١٣٩٨نوسازی است یا قیمت تمام شده ی پسماند؟) و همچنین نرخ تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 

ای ابهام می باشد. لذا مقتضی است نسبت به رفع ابهام و اصالح مصوبه مذکور اقدام الزم معمول و جهت مذکور دار

  اعالم نظر به این فرمانداری اعالم گردد.

مورخ  ١٦٩٤/١/٩٨/٨٠٢٩مصوبات آن شورا با موضوع ((نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  ١١پیرامون بند -

 ٣٠/٢/١٣٩٨صوبات نود و سومین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ م ٢در خصوص بندهای  ١٨/٣/٩٨

با موضوع ((ترک تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری به منظور تأمین رانندگان 

  (پس از اتمام قرارداد فعلی))) به آگاهی می رساند: ٣١/٣/١٣٩٨استیجاری از تاریخ 

شهرداری های کشور مبنی بر ممنوعیت هرگونه  ١٣٩٨بخشنامه بودجه سال  –فصل سوم  –١٠د با لحاظ نمودن بن

بکارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هرعنوان در ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان 

قانون  ٨٠ماده  ١٤بند  های کشور و باعنایت به مفادها و دهیاریهای وابسته بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری

دارد: اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می



  
  
  
  
  
  

 
٣٠ 

 

تصویب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت 

از وظایف شورای  و صالح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معامالت شهرداری می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه

اسالمی شهر می باشد، بنابراین مصوبه با موضوع " واگذاری امور ایاب و ذهاب شهرداری به شرکت تعاونی مصرف 

ورت انجام معامله یاد کارکنان شهرداری"، از این جهت که به صرفه و صالح رانندگان می باشد و دلیل موجه برای ضر

شده به صورت ترک مناقصه توسط شهرداری رشت ارائه نگردیده است، لذا مصوبه مذکور خارج از حدود و اختیارات 

آن شورا بوده و دارای وجاهت قانونی نمی باشد. در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا 

  مقرر گردید اعالم گردد؛ 

مصوبات نود و دومین جلسه فوق  ٣در خصوص بند  ١٢/٣/٩٨مورخ  ٦٠٥/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرماندی به شماره  – ١٠بند 

  سازمان پسماند: ٩٨با موضوع تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال  ٢٣/٢/٩٨العاده شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

هزینه دفن زباله  می باشند، هزینه  -٢هزینه جمع آوری و حمل  -١دو آیتم موثر در محاسبه تعرفه عوارض پسماند  

ریال رسیده است. اما هزینه جمع آوری و حمل  ٢٦٤ریال به  ٢٢٠افزایش از مبلغ  %٢٠با  ٩٥دفن زباله نسبت به سال 

ریال کاهش پیدا کرده است در نهایت تعرفه عوارض  ٦١٩ریال به  ١٩٧٠بعلت حذف هزینه رفت و روب از مبلغ 

کاهش  %٦٠پسماند در فیش نوسازی که بر مبنای بخشی از هزینه تمام شده می باشد نسبت به سال گذشته حدودًا 

  یافته است. 

، مجددًا برابر ٩٨در خصوص نرخ بهای خدمات پیشنهادی ضمن پذیرش نظر فرمانداری، تعرفه های جدید سال 

  وست کاهش داده شده است.لیست پی

مصوبات نود و  ٢در خصوص بند  ١٨/٣/٩٨مورخ  ١٦٩٤/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  – ١١بند 

سومین جلسه شورای اسالمی شهر رشت با موضوع (( ترک تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

  تیجاری...)) :شهرداری به منظور تأمین رانندگان اس

شرکت  :، به استحضار می رساند١٣٩٨بخشنامه بودجه سال  –فصل سوم  – ١٠در خصوص ممنوعیت مندرج در بند -

تعاونی های  تعاونی کارکنان شهرداری رشت، شخصیت حقوقی و مالی مستقل از شهرداری داشته و زیر نظر اتحادیه

رج در بند قانونی فوق الذکر نبوده و واگذاری حجمی کار به استان گیالن می باشد بنا بر این مشمول ممنوعیت مند

  این شرکت نه تنها مغایرتی با بخشنامه بودجه ندارد، بلکه در راستای اجرای مفاد بند مزبور می باشد.

  در خصوص رعایت صرفه و صالح شهرداری رشت و دالیل توجیهی این واگذاری به عرض می رساند:

  بر عملکرد شرکت تعاونی از سوی شورای اسالمی و شهرداری رشت. امکان نظارت کارا و موثر-١

اتمام قرارداد اجاره رانندگان استیجاری و لحاظ نمودن فوریت عقد قرارداد به دلیل نیاز مبرم و مستمر شهرداری به -٢

  خدمات این بخش که با ایجاد وقفه و تطویل کار از طریق برگزاری تشریفات مناقصه منافات دارد.

ز سالهای ماضی تاکنون تأمین رانندگان استیجاری شهرداری از طریق سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ا-٣

  می باشد. %٤انجام شده است در حالیکه سود پیشنهادی شرکت تعاونی  %١٠رشت با سود 
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رعهده داشته، شرکت برخالف سازمان حمل و نقل بار و مسافر که تاکنون وظیفه تأمین رانندگان استیجاری را ب-٤

تعاونی شخصیت حقوقی و مالی مستقل از شهرداری دارد و در این واگذاری اثبات و احراز هر نوع رابطه قراردادی فی 

مابین شهرداری و راننده از طریق محاکم اداری و شبه قضایی منتفی است. از این رو هیچ گونه تعهدی مبنی بر جذب 

  یست.این نیروها برای شهرداری متصور ن

  قرارداد منعقد شرکت تعاونی با این نیروها، در قالب قرارداد اجاره خودرو به همراه راننده (قرارداد آژانس) - ٥

مبلغ  %٥٠می باشد لذا حق بیمه سهم کارفرما که در نهایت غیر مستقیم جزء هزینه های شهرداری لحاظ می گردد 

  یمه برعهده خود رانندگان می باشد.کل حق بیمه راننده بوده و پرداخت نیم دیگر از حق ب

لذا با در نظر گرفتن مراتب فوق واگذاری حجمی تأمین رانندگان استیجاری به شرکت تعاونی شهرداری از طریق ترک 

  تشریفات مناقصه، به صرفه و صالح شهرداری می باشد .

 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١جلسه رأس ساعت 

  

  –محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش  –فاطمه شیرزاد  –ذاکری بهراد  – فرهام زاهد حاضرین :

  رضا رسولی - احمد رمضانپور - حجت جذب -  اسماعیل حاجی پور              

  سید امیرحسین علوی، حامد عبدالهی : بینـغای
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  ١٣٩٨مردادماه  
 ١٠٥الي    ١٠٢جلسه  
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

 ردیدگجلسه ای برگزار ن

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:

  بررسی در خصوص ساخت و ساز در زمین های نسقی -

  ۵۰۲۲و  ۵۰۲۱در خصوص پالکهای ثبتی موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری جهت تهاتر با خدمات شهرداری  -

  

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

  مقرر شد شهرداری رشت اقدامات الزم جهت اجرای پروژه های عمرانی، بهداشتی را انجام دهد. -

مقرر گردید شهرداری رشت به وضعیت نمازخانه های موجود در پارک های سطح شهر رسیدگی کند و نظافت و  -

  غبار روبی مداوم محیط نمازخانه ها در دستور کار مناطق پنج گانه قرار گیرد. 

به مقرر شد شهرداری رشت اقدامات الزم را برای احداث المان های موضوعی و نوری در پارک های سطح شهر  -

  انجام برساند.

هکتاری الکان به طور  ۴۵۰مقرر گردید شهرداری  رشت درخصوص اقدامات خود در پارک جنگلی سراوان و پارک   -

  ماهیانه به کمیسیون بهداشت گزارش نماید.

 مقرر شد شهرداری رشت اقدامات الزم را برای رفع خاموشی پارک ها با ایجاد برج های نوری به انجام برساند. -

گردید  با توجه به اینکه سالها از آغاز احیا و احداث المان مجاهد بزرگ جنبش جنگل دکتر حشمت می گذرد مقرر  -

و پیگیری ها در این خصوص هم بی نتیجه بوده است شهرداری رشت نسبت به تسریع در احداث و اتمام این 

  پروژه اقدام نماید.

ی شهر با بهره مندی از طراحی اجزا و المان های مقرر شد شهرداری رشت نسبت به احداث دروازه های ورود -

  هویت بخش بومی نسبت به سامان دادن به وضعیت زیبا سازی منظر ورودی های رشت اقدام نماید.

مقرر شد شهرداری رشت با عنایت به لزوم تسریع در تحویل دستگاه کمپکتور پسماند نسبت به پرداخت عوارض  -

میلیون تومان که موجب تاخیر در بهره برداری از این دستگاه شده  ۳۸ه مبلغ ترخیص از گمرک منطقه آزاد انزلی ب

  است اقدام کند.

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

  آماری ارایه نگردید

  

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

  جلسه ای برگزار نگردید

  

  



  
  
  
  
  
  

 
٣٤ 

 

  

  ۹۸مرداد گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون

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

  صحن شورا

  ۱  -  -  برنامه و بودجه و حقوقی

  -  ۳  ۲  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۱  ۲  ۲  توسعه و عمران

  -  -  -  حمل و نقل و ترافیک

  -  - -  اجتماعیفرهنگی و 

  -  -  -  تلفیق

  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۳۰  های وارده:تعداد نامه

وبودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت     

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمران توسعه
  حمل و نقل   

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق    و اجتماعی فرهنگی

۳  ۳  ۳  -  ۴  -  ۱۱۷  

  فقره   ۲۱۴  های صادره:تعداد نامه 

  

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ۴   تعداد جلسات:

      ۱۰  تعداد مصوبات:

  و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت    

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه 
  حمل و نقل    

  و ترافیک     
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

۲  -  ۲  -  -  -  ۶  
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   :  ١٣٩٨  ماه مرداداهم مصوبات شورا در               
  

 CNGموافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص تمدید قرارداد بهره برداری از شـش جایگـاه  -

ن نامه مالی شهرداری ها.   شهرداری رشت با بهره برداران حاضر به مدت یک سال در صورت رعایت آ
  

موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص تخفیف شناور برای استفاده از وسایل و تجهیـزات  -

  منصوبه در شهرشادی در ایام مختلف سال. 
  

سنگ اصـلی  ٥٠٢٢و  ٥٠٢١موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص ابتیاع پالک های ثبتی  -

اداردوست وکیل خانم ها لیال علیزاده و زینب یعقوبی در رشت حسب درخواست آقای فرهاد د ٤بخش  ٤٣

  ازای ارائه خدمات.
  

بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت درخصوص اعتراض به بندهای مصوبات یکصدمین جلسـه شـورای  -

با موضوعات؛ (ایراد وارد بر نحوه تشکیل جلسات فوق العاده یکصـد و  ١٧/٤/١٣٩٨اسالمی شهر رشت مورخ 

ن نرخ پارکینـگ هـای یکصدویکم ن نرخ پارکینگ حاشیه ای) و (تع ین شورای اسالمی شهر رشت) و (تع

  غیرحاشیه ای) و (کمک مالی به خانم خاتون جنگجوی).
  

  بررسی طرح "ارائه خدمات الکترونیک شهروندی شهرداری". -

  گردشگری شهرداری رشت.انتخاب آقای محمد حسن علیپور به عنوان نماینده ناظر شورا در ستاد توسعه  -

  انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر رشت؛ -

  *آقای اسماعیل حاجی پور رئیس شورا

  *آقای فرهام زاهد نائب رئیس شورا

  *آقای حامد عبدالهی خزانه دار شورا

  *آقای محمد حسن علی پور و فاطمه شیرزاد منشیان شورا

  *آقای حجت جذب سخنگوی شورا
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   :  ١٣٩٨ماه  مردادصورتجلسات شورا در              
  

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

  محمدحسن عليپور يكصد و دومين ١٦/٥/٩٨ ١٨چهارشنبه  ساعت:  فوق العاده

(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان  ، یکصد و دومین جلسه١٤/٥/٩٨مورخ ٩٧٦براساس دعوتنامه شماره 

 شهر رشت به ریاست جناب آقای سیدامیرحسین علوی ، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیاسالمی  شورای

  بخش قرآن مجید برگزار گردید.

  

  : دستور جلسه  

در خصوص "امکان تمدید  ٢/٥/١٣٩٨ مورخ ١٣٩٨-١٧١٦-رف ش شماره به رشت شهرداری دوفوریتی بررسی الیحه ـ -

  شهرداری رشت". CNGقرارداد بهره برداری از شش جایگاه 

  در خصوص "درخواست ٧/٥/١٣٩٨ مورخ ١٣٩٨-١٧٢٦-رف ش شماره به رشت شهرداری دوفوریتی بررسی الیحه- -

  تخفیف شناور برای بلیط های شهر شادی"  -

و  ٥٠٢١در خصوص "ابتیاع پالک های ثبتی  ١٨/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٥١٣ه بررسی الیحه شهرداری رشت به شمار - -

رشت به درخواست آقای فرهاد داداردوست از سرکار خانم لـیال علیـزاده و زینـب  ٤بخش  ٤٣سنگ اصلی  ٥٠٢٢

  یعقوبی".

اعتـراض بـه  درخصـوص ٦/٥/٩٨مـورخ  ٣٠٦٨/١/٩٨/٨٠٢٩بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت بـه شـماره  - -

  .  ١٧/٤/١٣٩٨یکصدمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  مصوبات ٩ و ٢ و ١ هایبند

جنـاب آقـای رضـا رسـولی رئـیس  ١٥/٥/٩٨/ش مورخ ٩٩١/٩٨نامه وارده در دبیرخانه شورا ثبت شده به شماره - -

خـدمات الکترونیـک محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، مبنـی بـر برررسـی و تصـویب طـرح "ارائـه 

  شهروندی شهرداری".

  
  : نطق پیش از دستور منشی محترم شورا

در ابتدای جلسه، جناب آقای محمدحسن علیپور منشی محترم شورای اسالمی شهر رشت با قرائت بخشی از وصیت 

  نامه یکی از شهدای گرانقدر، یاد همه شهدای انقالب اسالمی را گرامی داشتند. 

  ئیس محترم شورا :نطق پیش از دستور ر

در ادامه جناب آقای سید امیرحسین علوی رئیس محترم شورا، با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، اظهار داشتند: در 

شود، عمومًا به نام شهدایی است که با تقدیم جان خود افتخار آفرین شده و در ایران عزیز روزهایی که نامگذاری می

تک شما عزیزانی که در عرصه قلم و رسانه با ایثار وقت، ذهن، روح و جان به تکتاریخ این سرزمین ماندگار شدند. 

کشید، این روز را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت رسانی دقیق به مردم این شهر زحمت میخود برای اطالع 

  دارم.
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ارسیدن این روز را  آقای علوی در ادامه افزودند: جمعه آینده شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) است که فر

تیرماه نیز روز عرفه است. روزی که در تاریخ ما روز شناخت و روز انتخاب راه  ۲۱کنم. روز پیشاپیش تسلیت عرض می

  هایی استوار در این مسیر برداریم.است و امیدوارم بتوانیم همواره راه خود را درست انتخاب کنیم و گام

ای با تشکر از همکاران شورایی خود، بیان داشتند: در این چند جلسه سپس رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت

که بنا به دالیلی نتوانستم چند جلسه در خدمت شورا باشم و مسئولیت جلسات شورا بر عهده سایر عزیزان بود، از 

ی سالمتی و یک تشکر کرده و برای آنان آرزوبه  کنم. همچنین از اعضای شورا یکهمه دوستان صمیمانه تشکر می

  موفقیت دارم.

خورد و کار در حال پیش رفتن است. همه ما نیز یک سپس آقای علوی تأکید کردند: تحوالت بسیار سریع رقم می

اصل را فرض داریم و آن نیز این است که به شهردار محترم در ابتدای کار کمک کنیم تا هم به شناخت مناسب و 

خوبی هدایت کند. با این تفاسیر و با توجه به  و هم بتواند کارها را بهدرستی از وضعیت موجود دست پیدا کرده 

گذرد، شناخت بسیار مناسبی به وضعیت شهرداری پیدا اینکه دوماه ماه از شروع به کار ایشان در شهرداری رشت می

کنم مثل فکر میدهد که بنده شده است و همه ما وظیفه کمک کردن به ایشان را داریم اما گاهی اتفاقاتی رخ می

  آید.ها به سمت شورا میآید شورا را مظلوم دیده و تیغای پیش میهمیشه وقتی مسئله

گاه دو ماه شهر را با سرپرست و با چنگ و دندان و با کمک همه عزیزان اداره کردیم اما هیچ ۱۰ایشان افزودند: ما 

ای در شهر و ای جلو ببریم که خدای ناکرده مسئلهگونه ماه حقوق به کارکنان بدهکار نشدیم و کارها را سعی کردیم به

حوزه مدیریت شهری رخ ندهد. اینها را در زمان خودش گفتیم اما به صورت عادی و به روال همیشگی در حال 

کرد و فکر میشد کار انجام دادن بسیار راحت است؛ اما باید مسیر را باز هم پیشرفت بود، شاید کسی آن را حس نمی

هم به نظر بنده در این مسائل دخالت نکنند، چون در  پیش برد. افراد بیرونیند قبل با همت دست جمعی بههمان

  آید.شورا افراد بزرگی حضور دارند و تجربیاتی که اعضای شورا در اختیار دارند به کمک شهر می

ها ابراز ناراحتی و گله گذاری کند، گزارشدر ادامه آقای علوی افزودند: شهردار نیز به جای آنکه از تذکرات و درخواست 

ای ایجاد کند که خدای ناکرده تقابلی رخ ندهد. وظیفه شورا نظارت و وظیفه شهردار گونهبهتر است تنظیم روابط را به

های شورا توسط شهردار تقدیم شده که جای تقدیر دهی به شوراست. امروز نیز گزارشی در پاسخ به درخواستپاسخ

ن رابطه باید قطعًا تداوم داشته باشد؛ زیرا این دغدغه تمامی اعضای شوراست که به شهردار رشت کمک دارد. ای

  بشود تا ایشان با توان بیشتری به کار خود ادامه دهد.

رئیس محترم شورا در ادامه ابراز کردند: قطع یقین موفقیت آقای حاج محمدی، موفقیت شورای پنجم است و بنده 

کنم که شورا در موضوعات کاری خود دقت الزم را ام. بنده فکر میاعضای شورا نیز در این میان ندیدهدلسوزتر از 

  داشته و از این به بعد نیز به همین صورت خواهد بود.

سازمانی یا کارهای خودش تکیه به افرادی خارج از گونه نباشد که شهردار برای کارهای درون ایشان افزودند: این

ها و مذاکرات خود را با طیف خاصی در بیرون انجام بدهد و بعد در موضوعات اگر و بعضًا هماهنگی شورا بکند

هایی که اتفاقًا هم خوب بود ام که در عزل و نصباتفاقی رخ بدهد شورا را خطاب کنند! بنده در این دو ماهه دیده

یست که ما در هر موضوعی بخواهیم شورا را مورد جای اعضای شورا در آمد و این خیلی برازنده ن ها بهصدای بیرونی

ماه گذشته رویه ما بر این بود و دنبال  ۱۰عنوان عالقه نداریم که تنشی به وجود بیاید و در هیچ خطاب قرار بدهیم. به

  زورآزمایی نبوده ایم و نیستیم.

س محترم شورای اسالمی شهر رشت در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم ره آوران المپیاد بری در دیدار با مدالر

شده توسط یکی از نخبگان فرمودند:  علمی و ورزشکاران، بیان داشتند: ایشان در پاسخ به موضوعات مطرح
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شدند، های قبل متوقف و ناامید می"مشکالت نباید جوان را متوقف و ناامید کند، زیرا نا امیدی، سم است و اگر نسل

ماندیم" این شاید بهترین پیام توسط یک رهبر و یک بزرگتر برای ن دوران فساد و طاغوت میما باید همچنان در هما

هم از همان افرادی که در داریم گالیه کنیم و ناخرسند باشیم. آن  عنوان فرزندان حقیک جامعه است؛ اما ما شاید به 

ختلف کار و فعالیت باشند. به نظر بنده های مهای مختلف پیشگام بودند و اکنون سد راه جوانان در عرصهحوزه

کنند. ما قطعًا در این مسیر آنچه که باید به آن گوش جان عمد ناامیدی را به جامعه تزریق می برخی از این افراد به

اند و فکر زمین همین خط مشی را انتخاب کردهبسپاریم، فرمایشات مقام معظم رهبری است که قالب جوانان ایران 

  کند.، کشور را بیمه میین تعهد هر روزه و هر لحظهکنم امی

آقای علوی در ادامه افزودند: ما نیز تعهدی به جوانان این شهر و شهرستان داشتیم. از ما خواستند که موضوعات را 

ام و از در سطوح مختلف پیگیری کنیم و خدا را شاکر هستم و در تعهد به دوستان و همشهریان خود کوتاهی نکرده

  ضور در مجموعه شورا خود را سرباز شورا و شهرداری سال ح ۶واسطه این به بعد در هر جایگاهی که باشم به 

شورا، این راه ادامه خواهد دانم و همین تداوم مسیر ما خواهد بود. طبیعتًا در این مسیر به کمک بزرگان باتجربه می

  یافت.

  : نطق پیش از دستور ناطق اول

با اشاره به صحبت های مدیر کل سپس جناب آقای محدحسن علیپور، عضو محترم شورا ضمن تبریک روز خبرنگار 

بازرسی استان مبنی بر اینکه هیچ کس حق دخالت در عزل و نصب های شهرداری را ندارد، اذعان داشتند: اگر چه 

  .هنوز ایشان را مالقات نکرده ام اما برای این توصیه مفید از ایشان نهایت تشکر را دارم

یروهایی خارج از بدنه شهرداری در موضوعات مختلف تاثیرگذار هستند ایشان در ادامه افزودند: متأسفانه این روزها ن

  که بسیار ناراحت کننده است.

آقای علیپور در رابطه با تجمع اخیر کارگران شهرداری رشت تصریح کردند: هیچ اهدافی پشت این تجمع نبود، بلکه 

  اده خود نباشند.تنها تقاضای آنها گرفتن حق و حقوقشان بود تا بیش از این شرمنده خانو

عضو محترم هیئت رئیسه شورای شهر رشت عنوان کردند: متأسفانه گاهًا نهادهای نظارتی در شهرداری رشت وظایف 

  خود را به درستی انجام نمی دهند و اکثر اوقات مشکالت را به یکدیگر پاسکاری می کنند.

  اشند و اجازه هیچ گونه فساد و رانتی را ندهند.ایشان تأکید کردند: بازرسی و حراست باید منشا قدرت و پاکدستی ب

در ادامه عضو محترم شورا تصریح کردند: در این روزها که شهرداری رشت با مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم 

می کند از دستگاه های اجرایی و مسئولین استانی خواستاریم تا در پرداخت مطالبات شهرداری و برای احقاق حقوق 

  تا بتوانیم پاسخگوی کارگران و مشکالت شهرداری باشیم. ما را همراهی کنند شهروندی،

ایشان افزودند: از شهرداران و مدیران مناطق تقاضا دارم که پیگیری مطالبات شهرداری را در اولویت کارهای خود قرار 

  دهند و در این راه از هیچ تالشی دریغ نکنند.

زارشات مردمی، گویا در یکی از حوزه های منطقه یک رشت تخلفی صورت گرفته که آقای علیپور بیان داشتند: بنا بر گ

متاسفانه مسئول تخلف و پیشگیری شهرداری رشت نقش مهمی در آن دارد که این امر جای بسی تأسف دارد. 

  کنند. مدیران باید الگویی باشند تا مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند نه اینکه خودشان، تخلفی را همراهی

ایشان در پایان جلسه گفتند: از شهردار رشت تقاضا دارم که نسبت به پیگیری این گونه تخلفات اقدام کنند تا بیش 

  از این شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم.
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  : نطق پیش از دستور ناطق دوم

خبرنگار، بیان داشتند: همچنین در ادامه جناب آقای بهراد ذاکری، عضو محترم شورا، ضمن تبریک فرا رسیدن روز 

شناسم که با تمامی فشارها فشار قرار گرفتن خبرنگاران نباشیم. من خبرنگارانی را می گاه شاهد تحتامیدواریم هیچ 

  کنند.شرافت قلم خود را با صالبت حفظ می

تصابات شهرداری رشت ایشان در ادامه با بیان اینکه شهردار باید از اعضای شورا مشورت بخواهد، ادامه دادند: در ان

کنم و معتقدم انتصابات باید بر اساس شایستگی و توجه به مسائلی چون رشته تحصیلی و تخصص دخالتی نمی

  ای و فشارهای موجود مقاومت کند.باشد و انتظار داریم شهردار مقابل انتصابات توصیه

بیان داشتند: شرط پاک دستی در برخی از آقای ذاکری ضمن گالیه از برخی اقدامات صورت گرفته در شهرداری رشت، 

  شود.مباحث شهرداری رشت رعایت نمی

، تأکید کردند: باید در ۹۸ایشان در پایان با اشاره به عدم ارائه فیش حقوقی به کارگران شهرداری رشت از ابتدای سال 

  این خصوص اقدامات بسیار جدی صورت بگیرد و تذکر کتبی به شهردار رشت ابالغ شود.

  : ق پیش از دستور ناطق سومنط

تن  ۴۵۰۰شده توسط شهردارى آقای رضا رسولی، نائب رئیس محترم شورا بیان داشتند: بر اساس آمار و ارقام ارائه 

آسفالت تولید و در نقاط مختلف شهر رشت اجرا شده که معادل نه ماه بوده است. البته این تنها بخش کوچکی از 

  .وظایف ما مقابل شهروندان است

در ادامه آقای رسولی ضمن تشکر از شهردارى، اذعان داشتتند: تالش همه ما بر این است که بتوانیم به مردم شهر 

  رسانی کنیم.رشت خدمت

ایشان افزودند: بنده اطالع دارم که فشارهای بسیاری بر شهردار رشت وجود دارد. روزی گفتیم که اگر الزم شد در 

م و اگر فشارها بیشتر شد نیاز است که ایشان در همین خانه مردم می صورت شفاف سخنخصوص فشارها به گو

  صورت شفاف سخن بگویند.اند، با مردم بهکه از آن به عنوان شهردار رشت مشروعیت گرفته

های کنکور تأکید نائب رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت سپس با تبریک حضور نام دو گیالنی در جمع برترین

نفر از تهران وجود دارد که این نشان دهنده تفاوت معنادارى در  ۲۰نفر برتر کنکور نام  ۴۰تأسفانه از جمع کردند: م

  امکانات آموزشى بین پایتخت و سایر نقاط ایران است. باید این موضوع در خصوص تبعیض موجود بررسی شود.

ری رشت در قالب نیروهای شرکتی، بیان داشتند: ایشان در پایان با اشاره به حضور نیروهای بازنشسته در بدنه شهردا

  شوند، نباید حق بیمه از آنان کسر شود.این افراد با توجه به اینکه جزو بازنشستگان محسوب می

ن باستانى نوروزبل، آغاز سال جدید در تقویم قوم السپیان را تبریک گفته و تاکید نمودند همه ى  در نهایت ایشان آ

  آداب و رسوم ذیل پرچم ایران اسالمى زندگى مى کنیم. اقوام با احترام به

  

  ***  اعالم وصول   ***

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

در دبیرخانه شورا، در خصوص "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان 

" با قید دوفوریت ٩٨ری رشت در سال فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردا
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در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا 

  مقرر شد به صورت عادی به کمیسیون های ذیربط ارجاع گردد.

در  ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٣٠ماره ثبت شده به ش ٧/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٧١٨- الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف-٢

دبیرخانه شورا، در خصوص "ضوابط و اصول فنی، ایمنی سربرداری و انتقال درختان سطح شهر رشت" اعالم وصول 

  شد.

در  ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٢٢ثبت شده به شماره  ٦/٥/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٦٤٧٥-نامه شهرداری رشت به شماره ش ر-٣

یرو شصتمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر شهرداری مورخ دبیرخانه شورا، در خصوص "نامگذاری معابر پ

  " اعالم وصول گردید. ٢٥/٤/٩٨

در  ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٢٧ثبت شده به شماره  ٧/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨- ٢١٩١-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف-٤

  دبیرخانه شورا، در خصوص "حمایت مالی شهرداری رشت از خانه احزاب" اعالم وصول شد.

 ٨٩٩ثبت شده به شماره  ٢٩/٤/١٣٩٨ص مورخ ٣٨٥٨/١١٨/٩٨ه شرکت آب و فاضالب استان گیالن به شماره نام- ٥

  در دبیرخانه شورا، در خصوص "تمدید مصوبه شورای اسالمی شهر رشت در خصوص اجرای ١/٥/٩٨مورخ 

شهری" اعالم وصول مادهه واحده قانون تسهیالت برای توسعه طرح های فاضالب و بازسازی شبکه های آب ٣تبصره 

  شد.

  

  ***  مصوبات   ***

  : دستور اول

/ش مورخ ٩١٧/٩٨ثبت شده به شماره  ٢/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨- ١٧١٦-الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف

مورخ  ١٢٨٨٧٣-قرارداد شماره ش ر٥ماده  ٢٢در دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری با عنایت به بند  ٦/٥/٩٨

به عهده بهره دار می باشد و با  CNGاه های سوخت از آنجا که کلیه هزینه ها و انجام فرآیند اورهال جایگ ٤/٧/٩٧

توجه به اینکه انجام اورهال به واسطه استانداردهای سختگیرانه شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران فرآیند 

طوالنی و هزینه بردار است و در صورت بهره برداری صحیح و اصولی از جایگاه و ادوات آن الزامی به انجام سالیانه 

در اختیار شهرداری برای مدت حداقل CNGجایگاه  ٦باشد، و همچنین به جهت جلوگیری از مدار خارج شدن آن نمی 

روزه در هرسال که تبعات مالی برای شهرداری و تبعات اجتماعی برای شهروندان به دنبال خواهد داشت و نیز پیرو ١٠

شور مبنی بر تمدید قرارداد بهره برداران سازمان شهرداری ها و دهیاری های ک ٣/٢/٩٨مورخ  ٤١٨٠نامه شماره 

د شورای محترم شهر رشت نسبت به تمدید قرارداد حاضر تا  CNGجایگاه های  شهرداری در نظر دارد؛ در صورت تأ

د دستگاه نظارت  یکسال و یا برگزاری فراخوان عمومی جهت عقد قرارداد جدید تا سه سال به شرط رضایت و با تأ

با نماید؛ در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن،  در قرارداد اقدام

رأی  ٢با پیشنهاد شهرداری جهت تمدید قرارداد حاضر تا یک سال  نفر از اعضای محترم شورا، با ١٠توجه به حضور 

ن نامه مالی شهرداری ها موافقت گردی رأی موافق، ٦مخالف و    د.در صورت رعایت آ
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  : دستور دوم

مورخ  ٩٢٩ثبت شده به شماره  ٧/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٧٢٦- الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف -٢

در دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری برابر درخواست مدیریت شرکت شادی آفرین شمال(شهر شادی)  ٧/٥/٩٨

اجتماعی شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به صدور مجوز ثبت دبیرخانه سازمان فرهنگی  ٦٢١٦٠طی نامه شماره

تخفیف شناور برای استفاده از وسایل و تجهیزات منصوبه در شهر شادی در ایام مختلف سال، به جهت حمایت از 

بخش خصوصی و به منظور افزایش نشاط اجتماعی و همچنین استفاده شهروندان از فضاهای فرهنگی تفریحی 

ت فراغت و نیز اصالح فهرست بها خدمات و درج تخفیفات شناور اقدام نماید، در جلسه مطرح و برای پرکردن اوقا

  پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء موافقت گردید.

  : دستور سوم

در دبیرخانه  ١٨/٣/٩٨مورخ  ٥٨٣شده به شماره ثبت  ١٨/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٥١٣الیحه شهرداری رشت به شماره  -٣

، مبنی بر اینکه شهرداری ٢٩/٣/٩٨شورا، اعالم وصول شده در نودوهشتمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

قطعه زمین به  ٢رشت مشتمل بر  ٤بخش  ٤٣سنگ اصلی  ٥٠٢٢و  ٥٠٢١به منظور ابتیاع ششدانگ از پالک ثبتی 

متر مربع که به درخواست کتبی آقای فرهاد داداردوست به وکالت از سرکار خانم  ٤٦ع و متر مرب ٥٥/١١مساحت های 

در دفتر شهرداری به  ٢٦/١/٩٨مورخ  ٨٨٠٨و نیز  ١٢/٣/٩٧مورخ  ٤٥٦٥٣لیال علیزاده و زینب یعقوبی و تحت شماره 

صورت پیاده رو اجرا گردیده ثبت رسیده که براساس طرح تفضیلی و نقشه شیت شهر کًال در مسیر خیابان بوده و به 

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی با توجه به ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری  ٦است. در اجرای ماده 

   ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠/٦به مبلغ  ٦/٥/٩٨مورخ  ٩٨-٧٥٩١٠- برابر نامه شماره ش ر

لک تحت عنوان معوض و غیره از محل ردیف تم- ٢ارائه خدمات -١ریال در نظر دارد؛ معادل بهای آن شهرداری به وی  

تحت عنوان "طرح تملک" خدمات عمرانی بودجه سال جاری اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مورخ  ٣٠١٠٢٠٢٠٠١

کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ  ٩/٥/٩٨کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و نیز مورخ  ١٦/٤/٩٨

نظر و أخذ رأی، با بند اول پیشنهاد شهرداری ور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلهای مذکگزارش از کمیسیون

  رأی مخالف، موافقت گردید. ٢رأی موافق و  ٦(در ازای ارائه خدمات) ، با 

  : دستور چهارم

مورخ  ٩٣٣ثبت شده به شماره  ٦/٥/٩٨مورخ  ٣٠٦٨/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  -٤

مصوبات یکصدمین جلسه (فوق العاده) شورای  ٩و  ٢و  ١در دبیرخانه شورا درخصوص اعتراض به بندهای  ٨/٥/٩٨

  به شرح؛ ١٧/٤/١٣٩٨اسالمی شهر رشت مورخ 

ن نامه اجرایی تشکیالت؛ انتخابات داخلی و امور مالی شورای های اسالمی شهر جلسات شورای  ٩مطابق ماده -١ آ

انه دوبار در موعدی که شورا مقرر داشته) و یا به صورت فوق العاده بنا به اعتراض مراجع شهر یا به صورت عادی (ماه

ذی ربط یا حسب تشخیص ضرورت فرماندار، بخشدار، شهردار یا شورا با اعالم کتبی موعد جلسه تشکیل می گردد. 

ن نامه جلسه ای که در خارج از موعدهای مقرر تشکیل ١١ماده  ٦مستندًا به بند  شده باشد. غیر رسمی و  آ
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تصمیماتش فاقد اعتبار خواهد بود. بنا به مراتب مذکور اصل بر عادی بودن جلسه است و تشکیل جلسه فوق العاده 

دالئلی از قبیل نیاز فوری شهر و اولویت طرح و -١باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلیل باشد (

حالت - ٣ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت -٢ارد مطروحه الیحه مورد نظر نسبت به سایر مو

کامًال اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی)، بنابراین جلسه مزبور و جلسه بعدی مورخ 

(در ساعت نامعلوم) که بدون ذکر دلیل، تشخیص ضرورت و دستور جلسه مشخص بوده و غیر رسمی  ٣١/٤/١٣٩٨

  قی و مصوباتش فاقد اعتبار و ضمانت اجرایی می باشد.تل

معبر شهری پرترافیک مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای  ٢٦) مصوبات به ١قطع نظر از اینکه در بند (-٢

کشور تصریح نشده است، معابر به سه گروه تقسیم بندی شده لکن نام آنها ذکر نشده است. لذا ضرورت دارد نام 

) درآمد حاصل %١٠٠قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صددرصد ( ١٥ماده  ٢گردد. بعالوه به موجب تبصره  آنها درج

از عوارض حق توقف در پارک های مجاز حاشیه ای پس از واریز به خزانه دار در اختیار شهرداری ذی ربط قرار می 

کلیه «این مصوبه مبنی بر اینکه  ٢بنابراین جزء گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارگینک) در همان شهر هزینه نماید. 

از » درآمدهای حاصله از اجرای این طرح با مصوبه شورای اسالمی شهر رشت در حوزه زیرساخت ترافیک هزینه گردد

  این جهت که دامنه شمول قانون را توسعه داده است مغایر قانون است.

قانون تشکیالت، وظایف و  ٨٠مقرر در شقوق ماده  حدود صالحیت و اختیارات شورای اسالمی شهر به شرح-٣

ماده مرقوم صرفًا به  ٢٧انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مبین و احصاء شده است و بند 

ن نرخ پارکینگ های عمومی  ٢تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه دورن شهری است بنابراین بند  مصوبات دائر بر تع

  حدود اختیارات آن شورا است.شهر خارج از 

ن نامه، تنظیم بودجه و وظایف شهرداری از  ٣١و  ٧٢،٢٥به موجب مواد -٤ ن نامه مالی شهرداری ها طرز اجرای آ آ

لحاظ پرداخت هزینه ها... تابع ضوابط دستورالعمل های مصوب وزارت کشور می باشد و بر اساس ضوابط مالی 

را  ١٧، شهرداری ها مکلف بوده اند. دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات مادهبخشنامه بودجه شهرداری های کشور

تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند و هزینه کرد اعتبارات این ماده صرفًا در چارچوب دستورالعمل مصوب 

می کشور و انتخاب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسال ٨٠ماده  ٩شورا مجاز است. به موجب بند

ن نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت  شهرداران وظیفه شورای شهر در حد تصویب آ

  مصوبات  ٩دستورالعمل های وزارت کشور است. بنابراین چون در بند 

وضوع به لحاظ میلیون ریالی به شخص معلومی به نام خاتون جنگجوی می باشد م ٣٠پیشنهاد شهرداری کمک  

موردی بودن قابل طرح و بررسی در شورا نبوده و تصمیم گیری خارج از دستورالعمل وجاهت قانونی ندارد و تبعیض 

  محسوب می شود، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و اخذ رأی مقرر گردید اعالم گردد:

  یکصد و یکصدویکمین شورای اسالمی شهر رشت:درخصوص ایراد وارد بر نحوه تشکیل جلسات فوق العاده -

ن نامه اجرایی قانون تشکیالت .... ، اثبات ضرورت جهت درخواست تشکیل جلسه  ٩به استناد تبصره ذیل ماده  آ

فوق العاده صرفًا برای فرماندار و بخشدار ذیربط عنوان شده است که شورا ملزم به تشکیل جلسه فوق العاده می 

ی تبصره فوق به صراحت ذکر شده است شورا ، می تواند به تشخیص خود جلسات فوق العاده باشد. در ادامه 
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تشکیل دهد. هیچ اشاره ای به اثبات ضرورت و یا وجود اضطرار و استثناء از سوی شوراهای اسالمی جهت تشکیل 

رشت ، به صورت  جلسات فوق العاده نشده است. فلذا تشکیل یکصد و یکصدویکمیِن جلسات شورای اسالمی شهر

) ، از سوی ١٠٠و  ٩٩فوق العاده برابر قانون و طبق رویه ی ساری و جاری شورا، در جلسه رسمی ماقبل آن ( جلسات 

اعضای محترم شورا و با رای گیری ، تشخیص و مصوب شده و درصورتجلسات ارسالی برای آن فرمانداری محترم 

  درج و ایرادی به آن وارد نشده است.

ن نامه اجرایی ،  ٧ان تشکیل جلسه مشتمل بر روز و ساعت برابر تبصره ماده همچنین زم ساعت زودتر طی  ٢٤آ

  دعوتنامه به اعضاء محترم ابالغ گشته است.

ن نرخ پارکینگ حاشیه ای : ١بند    موضوع تع

ن نرخ پارک حاشیه ای ضمن ارسال جداول مربوط  ١درخصوص ابهام وارد بر بند  به تقسیم مصوبات موضوع تع

مصوبه  ٢قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، در قسمت اخیر بند  ١٥ماده  ٢بندی معابر با ذکر نام، به استناد تبصره 

ر می یابد.   عبارت " در حوزه زیرساخت ترافیک" به عبارت " احداث توقفگاه" تغ
ن نرخ پارکینگ های غیرحاشیه ای : ٢بند     موضوع تع

ن نرخ پارکینگ های غیر حاشیه ای، به استناد ماده درخصوص ایراد وارد   ٩بر دستور دوم مصوبات ، موضوع تع

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مبنی بر اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در 

مل و نقل بار و محدوده شهر و حومه بر عهده شهرداری است و با لحاظ اینکه پارکینگ بخش مهمی از مدیریت ح

مسافر در سطح شهر می باشد، ضمن تاکید بر صالحیت شهرداری و شوراهای اسالمی شهر جهت تهیه و تنظیم و 

، تنها برای حفظ ١٣٩٨تصویب نرخ پیشهادی پارکینگ ، به استحضار می رساند شورای اسالمی شهر رشت در سال 

  دیدی نداده است.یکپارچگی ، نرخ مصوب اتاق اصناف را پذیرفته و مصوبه ج

  موضوع کمک مالی به خانم خاتون جنگجوی: ٩بند 

بودجه شهرداری رشت که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و مالک  ١٧و  ١٦دستورالعمل نحوه هزینه کرد ماده 

عمل شهرداری می باشد از سوی شهرداری به تاسی از دستورالعمل ارسالی وزارت محترم کشور ، تهیه و تنظیم و 

 ٣/٢/٩٨مورخ  ٤٠٩٧پیشنهاد شده و انطباق آن با دستورالعمل ارسالی وزارت محترم کشور به استناد نامه شماره 

د  (تصویر پیوست) از سوی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تا

انم خاتون جنگجوی به واسطه بیماری ایشان، صورتجلسه موضوع کمک مالی به خ ٩شده است. فلذا تصویب بند 

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

  : دستور پنجم

جناب آقای رضا رسولی رئیس  ١٥/٥/٩٨/ش مورخ ٩٩١/٩٨طرح وارده در دبیرخانه شورا ثبت شده به شماره  - ٥

توسعه شهری شورا، مبنی بر بررسی و تصویب طرح "ارائه خدمات الکترونیک شهروندی   محترم کمیسیون عمران و
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شهرداری" (پیوستی) در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضیحات آقای دکتر برزگر مشاورکمیسیون 

  عمران و توسعه شهری شورا مقرر گردید؛طرح مذکور در جلسه آتی تصمیم گیری شود.
مه با توجه به تصویب تشکیل ستاد توسعه گردشگری شهرداری رشت در پنجاهمین جلسه شورای اسالمی در ادا-

در خصوص معرفی نماینده شورا به عنوان ناظر ستاد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و  ٨/٥/٩٨شهر رشت مورخ 
  ستاد مذکور انتخاب گردید.   پس از أخذ رأی، آقای محمدحسن علیپور به عنوان نماینده شورای اسالمی شهر رشت در

 – ١٠/٤/٩٨ – ٢٩/٣/٩٨ – ٢٧/٣/٩٨با توجه به غیبت آقای سید امیر حسین علوی، در جلسات مورخ  ـ سپس

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ٣/٤/٩٨و  ١٧/٤/٩٨ شان نامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

نامبرده موجه  ه توضیحات آقای سید امیر حسین علوی به اتفاق آرا غیبتمورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائ

  تشخيص داده شد.

به صورت فوق العاده به منظور انتخاب هیأت  ٢٠/٥/٩٨همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز یکشنبه مورخ  -

  رئیسه برگزار گردد.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١جلسه رأس ساعت -

  

   –فاطمه شیرزاد  –ذاکری بهراد –فرهام زاهد  –احمد رمضانپور  –رضا رسولی  –حجت جذب   حاضرین :

  سید امیرحسین علوی - محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش                

  حامد عبدالهی ،اسماعیل حاجی پور   : بینـغای
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 خانم فاطمه شيرزاد يكصدوسومين ٢٠/٥/٩٨ ١٧ :روز: يكشنبه ساعت فوق العاده

(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان  یکصدوسومین جلسه ١٩/٥/٩٨مورخ  ١٠٠٩براساس دعوتنامه شماره 

  شهر رشت برگزار گردید.اسالمی  شورای

  

  : دستور جلسه

  شورای اسالمی شهر رشتانتخاب اعضای هیأت رئیسه  -

س محترم شورا ضمن عرض سالم ، با توجه به عدم حضور چند تن  در ابتدا جناب آقای سید امیرحسین علوی ر

  از اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن جلسه، خواستند تا جلسه در روز دیگری برگزار گردد.

نداشتن جلسه، جلسه از اکثریت افتاد و رأس در ادامه با توجه حد نصاب نرسیدن اعضای محترم شورا و رسمیت 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٨ساعت 

  
  ریـراد ذاکـبه –ل منش ـمحمدحسن عاق –یرزاد ـه شـفاطم –د ـفرهام زاه – ذبـحجت ج  : حاضرین  

  سید امیرحسین علوی  –محمد حسن علی پور                 

  احمد رمضانپور –رضا رسولی  - پور اسماعیل حاجی - حامد عبدالهی:  بینـغای  
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 منشي جلسه لسهجشماره  تاريخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شيرزاد ١٠٤ ٢٢/٥/٩٨ ١٢:٣٠سه شنبه  ساعت:  فوق العاده

 ١٠١٤و دعوتنامه شماره فرمانداری محترم شهــرستان رشت ٢٠/٥/٩٨مورخ  ٣٤٣٣/١/٩٨/٨٠٢٩شماره  بر اساس نامه

شهر رشت، ظهر روز سه شنبه مورخ اســالمی  شورای(فوق العاده)  یکصد و چهارمین جلسه، ٢٠/٥/٩٨مورخ 

قانون تشکیالت،  ١٦و  ١٥شورای اسـالمی شهر رشت، در اجرای مواد  در محل ساختمان ١٢:٣٠رأس ساعت  ٢٢/٥/٩٨

نفر از اعضای محترم و به ریاست آقای سید امیر حسین  ١١اسـالمی کشور با حضور  وظایف و انتخابات شوراهای

سه شورا، أخذ رأی به عمل آمد و اعضای محترم شورا از بین خود علوی تشکیل و برای انتخاب اعضای هیأت  ر

سعنوان رأی به ١١را با آقای اسماعیل حاجی پور  سان رأی به عنو ١١را با آقای فرهام زاهد ،ر آقای حامد ، نایب ر

 رأی ٨را با  سرکار خانم فاطمه شیرزادرأی و  ١١را با آقای محمد حسن علیپور ، خزانه دار رأی به عنوان ٦را با عبدالهی  

و اکثریت با رأی مخفی  شورا،سخنگوی  رأی به عنوان ٦را با  و همچنین   آقای حجت جذب  منشیان شورابه عنوان 

  د. مطلق انتخاب نمودن

 و آقای ٢٠/٥/٩٨در جلسه مورخ  رضا رسولی - احمدرمضانپور  -حجت جذب  با توجه به غیبت آقایان  ـ سپس

 – ١٦/٥/٩٨ - ٢٠/٥/٩٨در جلسات مورخ و آقای حامد عبدالهــی ١٦/٥/٩٨ - ٢٠/٥/٩٨حاجـی پور مورخ اسماعیل

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره  -٣١/٤/٩٨ شان مورد داخلی شورای اسالمی شهر غیبت نامهآ

  بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات اعضای غایب به اتفاق آرا غیبتشان موجه تشخيص داده شد.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٤ـ جلسه رأس ساعت 

  

   –محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش  –فاطمه شیرزاد  –ذاکری بهراد –فرهام زاهد   : حاضرین

  – انپورـاحمد رمض - حجت جذب  - حامد عبدالهی - اسماعیل حاجی پور - ویـسید امیرحسین عل              

  یـا رسولـرض              
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن عليپور يكصد و پنجمين ٢٨/٥/٩٨ ١٧ :ساعتروز: دوشنبه  عادي

 (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای یکصد و پنجمین جلسه ٢٦/٥٩٨مورخ ١٠٤١براساس دعوتنامه شماره 

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

  مجید برگزار گردید.

  : دستور جلسه

  انتخاب اعضای محترم شورا در کمیسیون های پنج گانه شورا، شهرداری و. -

س محترم شورا ضمن عرض سالم، با توجه به عدم حضور تعدادی  در ابتدای جلسه جناب آقای اسماعیل حاجی پور ر

دقیقه تأخیر داشته باشد ، حتی اگر ده جلسه  ۳۰ای نباید بیش از جلسهاز اعضای محترم شورا، اظهار داشتند: هیچ 

دیگر شورا نیز با تأخیر همراه باشد جلسه را لغو خواهیم کرد و از این پس پورتال شورا تمام تأخیرها برای حضور در 

  جلسات را باید به اطالع شهروندان برساند.

ه سه تن از اعضای شورای شهر رشت در خارج از استان حضور رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینک

    ها و پیامک بنده برای حضور در جلسه ندادند.دارند، ادامه دادند: متأسفانه سایر غایبین جلسه هیچ پاسخی به تماس

است که روز  ۱۰ترین وظیفه اعضای شورا خدمت به مردم است، تصریح کردند: آقای حاجی پور با اشاره به اینکه مهم

ها و لوایح شورا بر زمین مانده، در جلسه امروز چند طرح و الیحه مهم داشتیم ؛ از جمله نامه اعتراض فرمانداری طرح

  محترم شهرستان رشت به چند مورد از مصوبات جلسات پیشین که قید زمان و محدودیت پاسخگویی دارد

مور نخواهد شد، بیان داشتند: انتظار داریم همه اعضای ایشان با بیان اینکه عدم تشکیل جلسات شورا مانع انجام ا

شورای شهر در جلسات و در کنار ما حضور داشته باشند؛ زیرا همه اعضای شورا باید بدانند که بدهکار مردم بوده و 

  هستند.

ز اعضای شورا ام، اذعان داشتند: اگر همین امرورئیس محترم شورا با بیان اینکه هرگز به دنبال سمت و جایگاه نبوده

رئیسه شورا برگزار شود. بنده به دنبال بخواهند از سمت ریاست شورا استعفا خواهم داد تا مجددًا انتخابات هیئت 

خدمت صادقانه بوده و هستم اما باید بدانیم و قبول کنیم که بسیاری از مردم با شورای شهر قهر هستند. مردم 

  امات خود باری بر دوش مردم اضافه کند.مشکالت زیادی دارند و شورا نباید با اقد

ایشان سپس با توجه به عدم حضور چند تن از اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن جلسه، خواستند تا جلسه در 

  روز دیگری برگزار گردد.

 با ذکر ١٨در ادامه با توجه حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن جلسه، جلسه رأس ساعت 

  صلوات  لغو گردید .
  

  حاجی پور اسماعیل –محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش  –فرهام زاهد –حجت جذب :حاضرین 
  سید امیرحسین علوی -بهراد ذاکری -محمدحسن عاقل منش -فاطمه شیرزاد -احمد رمضانپور - رضا رسولی :بین ـغای
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  ١٣٩٧شهريورماه  
 ١٠٨الي      ١٠٦جلسه   
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  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي :

ن نامه اجرائي تقسيط مطالبات شهرداري رشت -  موافقت با الیحه شهرداری در خصوص اصالحيه آ

  
  رح شده در كميسيون توسعه و عمرانمهمترين مباحث ط

  .انتخاب هیات رئیسه کمیسیون -

  .عملکرد شهرداری رشت  در حوزه عمران و توسعه شهری در سال گذشتهبررسی  -

  .۹۸اصالحیه برخی مواد جوایز تشویقی سال  شهرداری درخصوصبررسی الیحه  -

  .بررسی راهکارهای ساخت و ساز در زمینهای نسقی -

 .۱۰۰ماده  ۱۱ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره شهرداری درخصوص بررسی الیحه  -

  

  مباحث طرح شده در كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري :مهمترين 

  گزارش ارائه نشده است .

  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون فرهنگي و اجتماعي :

  گزارش ارائه نشده است .
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون حمل و نقل و ترافيك:
  
تعرفه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  یببررسی و تصو موافقت با الیحه شهرداری در خصوص -

 .۹۸در سال 

  .با حذف میدان و تبدیل به تقاطع  و مخالفتبررسی راه های پیشنهادی حذف میدان دفاع مقدس    -
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  ۱۳۹۸شهریور  –گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون

  بررسی شدههاینامهتعداد   تعداد جلسات      کمیسیون               
تعداد نامه های طرح شده در 

  صحن شورا         

  -  ۱  ۱  برنامه و بودجه و حقوقی

  -  -  -  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  -  ۵ ۴  توسعه و عمران

  -  ۱  ۱  حمل و نقل و ترافیک

  -  - -  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۷۴  وارده:های تعداد نامه

وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه
  حمل و نقل    

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق       و اجتماعیفرهنگی

۶  ۱  ۴  -  ۵  -  ۱۵۹  

  فقره  ۲۳۸  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۳   تعداد جلسات:

     مصوبه ۸ تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه

  حقوقی

  بهداشت،

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگیحمل و نقل و ترافیک  و عمرانتوسعه 

۱  -  -  -  -  -  ۷  
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   :  ١٣٩٨ماه  شهريوراهم مصوبات شورا در               

  

  پنج گانه شورا، شهرداری و..   به شرح؛ انتخاب اعضای شورا در کمیسیون های -

  *کمیسیون بهداشت، محیط زیست  و خدمات شهری شورا؛

  پور و  سرکار خانم فاطمه شیرزادآقایان:  رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقل منش، محمدحسن علی

  *کمیسیون  برنامه و بودجه و حقوقی شورا:

 آقایان: اسماعیل حاجی پور، حجت جذب، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد و سید امیر حسین علوی 

  *کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا:

  آقایان: حجت جذب، احمد رمضانپور، رضا رسولی،  فرهام زاهد ، حامدعبدالهی

  *کمیسیون فرهنگی و  اجتماعی شورا: 

پور و سرکار خانم فاطمه علوی،  محمد حسن عاقل منش، محمد حسن علیآقایان: فرهام زاهد، سید امیرحسین 

  شیرزاد

  *کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا:

  آقایان: اسماعیل حاجی پور، حجت جذب ، رضا رسولی، حامد عبدالهی و سرکار خانم فاطمه شیرزاد

های تابعه به داری و ناظرین شورا در سازمانو کمیسیون های شهرـ انتخاب نمایندگان شورا در سایر دستگاه های اجرایی

  شرح؛

  * کمیسیون ماده پنج  قانون شورایعالی معماری و شهرسازی: آقای اسماعیل حاجی پور 

  * کمیسیون تشخیص سن  ثبت احوال: آقای اسماعیل حاجی پور 

  و علی البدل)(عض محمد حسن عاقل منش(عضو اصلی) ـ آقای حجت جذب * کمیسیون بدوی نظام وظیفه:آقای 

  (عضو اصلی) ـ آقای فرهام زاهد (عضو علی البدل)پور محمد حسن علی* کمیسیون تجدیدنظر نظام وظیفه:آقای 

  حجت جذب .* شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رشت:آقای 

  سید امیر حسین علوی آقای * کمیته سالمت روان استان گیالن:

  محمد حسن عاقل منشآقای الن:*  انجمن یاوران وقف استان گی

  فرهام زاهد * ناظر در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر: آقای 

  * ناظر در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات: آقای حامد عبدالهی

  * ناظر در سازمان آرامستان: سرکار خانم فاطمه شیرزاد

  حسن عاقل منش محمد* ناظر در سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی: آقای 

   پورمحمد حسن علی* ناظر در سازمان مدیریت پسماند: آقای 

  * ناظر در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی: آقای احمد رمضانپور 

  * ناظر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: آقای حجت جذب

   پورمحمد حسن علی* ناظر در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری: آقای 

  * ناظر در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری:آقای رضا رسولی

  * ناظر در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی:آقای فرهام زاهد 

  آقای احمد رمضانپور ها و اموال شهرداری:ناظر برحساب درآمد و هزینه، حسن اداره و حفظ دارایی* 
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  برحسن اجرای مصوبات شــورا: آقای محمد حسن عاقل منش ناظر* 

  خدماتی: آقای حجت جذبهایوسایرسازماندرامورشهرداریمصوبهایطرح* ناظربرحسن اجرای

  قانون شهرداریها:آقایان؛ حجت جذب  و محمد حسن عاقل منش ۷۷* کمیسیون ماده 

  پورمحمد حسن علیهد، حامد عبدالهی و :آقایان؛ فرهام زا۱۰۰* کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 

- محمدحسن عاقل سبز(قطع اشجار):آقایوگسترش فضاینامه اجرایی اصالح قانون حفظآئین ۷* کمیسیون ماده 

  منش

  حامد عبدالهی ها: آقای* کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه

  آقای فرهام زاهد قانون نوسازی و عمران شهری: ۸* کمیسیون ماده

  ها:آقایان؛ حجت جذب، احمد رمضانپور و محمد حسن علیپورقانون شهــرداری ۵۵ماده ۲۰کمیسیون بند* 

  * کمیته انضباطی حمل و نقل و بار و مسافر: آقای احمد رمضانپور 

  * کمیته تهاتر: آقای حامد عبدالهی

  * کمیته ستاد بحران شهرداری: سرکار خانم فاطمه شیرزاد

ن نامه معامالتی شهرداری: آقای حامد عبدالهی  ٣٨شی از معامالت موضوع ماده* هیأت حل اختالفات نا   آ

  های فرمانداری به مصوبات شورا؛ـ بررسی اعتراض

شورا؛ افزودن عنوان ((گردشگری)) به نام کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر ١٠١*اعتراضات جلسه 

به موسسه خیریه دست های سپید توانا مرکز حمایتی ویژه ریال کمک مالی  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠رشت،پرداخت مبلغ 

ن تکلیف زمین پروژه احداث ورزشگاه ٩٩-٩٨معلولین، نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در سال تحصیلی  ، تع

سلیمانداراب، ترک تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری به منظور تأمین رانندگان 

  استیجاری.

، تخفیف شناور در بلیط شهر شادی رشت، تملک امالک  CNGشورا؛ تمدید قرارداد جایگاه های ١٠٢تراضات جلسه *اع

،  نرخ پارکینگ حاشیه ای،کمک مالی به خانم خاتون جنگجوی و  ٥٠٢٢و  ٥٠٢١خانم لیال علیزاده به پالک های ثبتی 

  ا در ستاد توسعه گردشگری .معرفی آقای محمد حسن علیپور عضو شورا به عنوان نماینده شور

ریال به آقایان؛ محمد اخباری و  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص کمک مالی به مبلغ 

خدمات شهری بودجه  ٤١٧٠١مجید آراسته از کارکنان شرکتی شاغل در ستاد سد معبر منطقه دو و از ردیف اعتباری 

  اص) به قید واریز مبلغ به حساب دادگستری و مقرر شد؛سال جاری(کمک به موسسات خصوصی و اشخ

  *از این پس در موارد مشابه، پرونده از طریق واحد حقوقی شهرداری در محاکم قضایی پیگیری و دفاع گردد.

  * در حین انجام وظیفه از سوی نیروهای واحد سد معبر شهرداری، ضابط قضایی حضور داشته باشد.

ا برگزاری جلسات عادی صحن شورا، هفته اول و آخر هر ماه در روز چهارشنبه رأس ـ  تصمیم گیری و موافقت ب

  و در صورت تعطیلی روز شنبه . ١٧ساعت 
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  :  ١٣٩٨ماه  شهريورصورتجلسات شورا در               
  

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 حسن عليپورمحمد  ١٠٦ ٤/٦/٩٨ ١٧:٣٠ :روز: دوشنبه ساعت عادي

 (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای یکصد و ششمین جلسه ٣/٦/٩٨مورخ ١٠٨٤براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیاسالمی  بخش قرآن  شهر رشت به ریاست جناب آقای اسماعیل حاجی پور، ر
  مجید برگزار گردید.

  جلسه:دستور 

  انتخاب اعضای محترم شورا در کمیسیون های پنج گانه شورا، شهرداری و سایر سازمان ها. -

س محترم شورا ضمن تبریک روز خانواده و تکریم بازنشستگان،  در ابتدای جلسه جناب آقای اسماعیل حاجی پور ر

ویژه و خدمت کرد چراکه بازنشستگان اند ادای احترام گفتند: باید به بازنشستگانی که جوانی خود را گذاشته

 های کشور هستند .سرمایه

ایشان همچنین با تبریک روز داروساز و هفته دولت، ضمن گرامی داشت شهادت شهیدان رجایی و باهنر، 

  اظهارداشتند: امیدواریم دولت بتواند با توجه به نجابت ملت به تالش خود اضافه کنند. 

رشت با بیان اینکه متأسفانه امروز هم جلسه شورا به حدنصاب نرسیده ادامه رئیس محترم شورای اسالمی شهر 

ها و پیامک بنده برای حضور در جلسه ندادند جز آقای رمضانپور سایر غایبین جلسه هیچ پاسخی به تماسدادند: به

فریحی تجاری خواستند تا جلسه بصورت غیررسمی به بررسی الیحه شهرداری در خصوص سرمایه گذاری مجموعه ت  و

  پارک آبی ادامه داشته باشد.

گذار پروژه پارک آبی در حال حاضر آمادگی خود را اعالم کرده است، آقای حاجی پور سپس با اشاره به اینکه سرمایه

هم در مانده. آناذعان داشتند: متأسفانه طرح پارک آبی در شهر رشت به دلیل عدم تشکیل جلسه شورا روی زمین

  گذاری به این شهر آورده است و ما میلیارد تومان را برای سرمایه ١٥٠٠گذار مایهشرایطی که سر

همچنان منتظر تشکیل جلسه هستیم تا بتوانیم طرح مذکور را در صحن شورا مطرح کنیم که متأسفانه با عدم 

 پذیر نشده است.تشکیل جلسات شورا، تاکنون این مهم امکان

ین با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، صدور پروانه برای رئیس شورای اسالمی شهر رشت همچن

ساختمان های نسقی در شهرهایی همچون تهران و شیراز، اصفهان و... در حال اجرا است و برای این موارد پروانه 

هرداری  وساز در زمین های نسقی به دلیل عدم صدور پروانه و عدم نظارت ششود. از طرف دیگر ساختصادر می

د صورت قانونی انجام نمیبه شود و مشکالت بسیاری را به همراه دارد. ایشان افزودند: أخذ پروانه به معنای تأ

مالکیت دارنده پروانه ساختمانی نیست و این موضوع در پروانه های ساختمانی صادره قید میگردد. ما نیز بر اساس 

الزم را برای ساختمان های امالک نسقی ارائه کنیم و این حق قانونی توانیم برابر طرح تفصیلی مجوزهای قانون می

 مردم است.
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روز است که  ۱۰ترین وظیفه اعضای شورا خدمت به مردم است، تصریح کردند: آقای حاجی پور با اشاره به اینکه مهم

جمله نامه اعتراض فرمانداری  ها و لوایح شورا بر زمین مانده، در جلسه امروز چند طرح و الیحه مهم داشتیم ؛ ازطرح

  محترم شهرستان رشت به چند مورد از مصوبات جلسات پیشین که قید زمان و محدودیت پاسخگویی دارد.

پس از آن نیز در این جلسه غیررسمی پس از بیان نقطه نظرات شهردار محترم  و هر یک از اعضای محترم شورا در 

خواستند تا با توجه به عدم حضور چند تن اعضای محترم شورا و  خصوص اجرای طرح پارک آبی ، آقای حاجی پور

  رسمیت نداشتن جلسه، موضوع در جلسه دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

با  ١٩در ادامه با توجه حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن جلسه، جلسه رأس ساعت 

  ذکر صلوات  لغو گردید .

 

   – حاجی پور اسماعیل - محمد حسن علی پور  -  محمدحسن عاقل منش - فرهام زاهد - حجت جذب حاضرین :

  سید امیرحسین علوی -بهراد ذاکری -محمدحسن عاقل منش -فاطمه شیرزاد -احمد رمضانپور -  رضا رسولی              

  
  
  

 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شيرزاد ١٠٧ ٩/٦/٩٨ ١٧:٣٠روز: شنبه   ساعت: فوق العاده

(فوق العاده) شـوراي اســالمي شـهر رشـت در محـل سـاختمان ، یکصد و هفتمین جلسه٧/٦/٩٨مورخ  ١١٢٦براساس دعوتنامه شماره 

بخـش  شهر رشت به ریاست جناب آقای اسماعیل حاجی پور، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کـالم هسـتیاسالمی  شورای
  قرآن مجید برگزار گردید.

  دستور جلسه:

  ـ انتخاب اعضای محترم شورا در کمیسیون های پنجگانه شورا، شهرداری و ...

و  ١٩/٥/٩٨مـورخ  ٣٤٣٢/١/٩٨/٨٠٢٩ـ بررسـی نامـه هـای فرمانـداری محتـرم شهرسـتان رشـت بـه شـماره هـای 

  .٤/٦/٩٨مورخ  ٣٩٢٤/١/٩٨/٨٠٢٩
  

  ***اعالم وصول    ***

در  ٢/٦/٩٨مورخ  ١٠٧٤ثبت شده به شماره  ٣٠/٥/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٥٨٨-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -١

ن نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت" با قید دوفوریت در جلسه  دبیرخانه شورا در خصوص "اصالحیه آ

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

  فوریت به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

در  ٦/٦/٩٨مورخ  ١١٢٠ثبت شده به شماره  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٠٧٩- الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٢

  دبیرخانه شورا، در خصوص "أخذ مجوز جهت انعقاد تفاهم نامه با بانک شهر" با قید دوفوریت در جلسه 
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مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دوفوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به 

  صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

در  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١١١٩ثبت شده به شماره  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٠٨٢-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٣

بودجه به شهردار" با قید دوفوریت در جلسه مطرح  ١٧و١٦خصوص "تفویض اختیار هزینه کرد مواد دبیرخانه شورا، در 

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

  عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

در  ٤/٦/٩٨مورخ  ١٠٩١ثبت شده به شماره  ٤/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٥٠٤-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٤

" با قید دوفوریت در جلسه مطرح و پس از ٩٨دبیرخانه شورا، در خصوص "اصالحیه برخی مواد جایزه تشویقی سال 

بحث و تبادل نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دوفوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به 

  یون ذیربط ارجاع شود.کمیس

در  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١١١٨ثبت شده به شماره  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٩١١-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف - ٥

  دبیرخانه شورا، در خصوص "واگذاری دکه مطبوعاتی به آقای مسعود دلدار" اعالم وصول شد.

  مصوبات

  ***  مصوبات   ***

  :اول دستور 

دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و  ٢های شورا  به استناد ماده سپس در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون 

)  و در جلسه بحث و تبادل نظر صورت ١٣٨٥های شوراهای اسالمی و .. (مصوب سال چگونگی اداره کمیسیون

س محترم شورا و با اکثریت مطلق آرا، اعضای   کمیسیون ها به شرح زیر انتخاب گردیدند؛ گرفت و بنا به پیشنهاد ر

  کمیسیون بهداشت، محیط زیست  و خدمات شهری شورا:

  پور و  سرکار خانم فاطمه شیرزاد.آقایان:  رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقل منش، محمدحسن علی

  کمیسیون  برنامه و بودجه و حقوقی شورا:

 د رمضانپور ، فرهام زاهد و سید امیر حسین علوی .آقایان: اسماعیل حاجی پور، حجت جذب، احم

  کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا:

  .آقایان: حجت جذب، احمد رمضانپور، رضا رسولی،  فرهام زاهد ، حامدعبدالهی

  کمیسیون فرهنگی و  اجتماعی شورا: 

ور و سرکار خانم فاطمه پآقایان: فرهام زاهد، سید امیرحسین علوی،  محمد حسن عاقل منش، محمد حسن علی

  شیرزاد.

  کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا:

  آقایان: اسماعیل حاجی پور، حجت جذب ، رضا رسولی، حامد عبدالهی و سرکار خانم فاطمه شیرزاد.
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  دستور دوم:

سایر دستگاه نظر به انتخاب نمایندگان شورا در ی این جلسه اعضای محترم شــورا پس از بحث و تبادلدر ادامه 

های تابعه شهرداری پرداختند و با اکثریت مطلق آرا تصمیماتی به شرح ذیل و ناظرین شورا در سازمانهای اجرایی

  اتخاذ گردید؛

  آقای اسماعیل حاجی پور .ـ کمیسیون ماده پنج  قانون شورایعالی معماری و شهرسازی: 

  ور .آقای اسماعیل حاجی پ ـ کمیسیون تشخیص سن  ثبت احوال:

  (عضو علی البدل). محمد حسن عاقل منش(عضو اصلی) ـ آقای حجت جذب آقای ـ کمیسیون بدوی نظام وظیفه:

  (عضو اصلی) ـ آقای فرهام زاهد (عضو علی البدل).پور محمد حسن علیآقای ـ کمیسیون تجدیدنظر نظام وظیفه:

  حجت جذب . آقای ـ شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رشت:

  سید امیر حسین علوی .آقای ـ کمیته سالمت روان استان گیالن:

  .محمد حسن عاقل منشآقای ـ  انجمن یاوران وقف استان گیالن:

  فرهام زاهد .آقای  ـ ناظر در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر:

  آقای حامد عبدالهی.ـ ناظر در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات: 

  سرکار خانم فاطمه شیرزاد. ناظر در سازمان آرامستان:ـ 

  .محمد حسن عاقل منشآقای  ـ ناظر در سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی:

  . پورمحمد حسن علیآقای  ـ ناظر در سازمان مدیریت پسماند:

  آقای احمد رمضانپور . ـ ناظر در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی:

  آقای حجت جذب. ان آتش نشانی و خدمات ایمنی:ـ ناظر در سازم

  . پورمحمد حسن علیآقای  ـ ناظر در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:

  آقای رضا رسولی.ـ ناظر در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری:

  آقای فرهام زاهد .ـ ناظر در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی:

  : سوم دستور

نظر به انتخاب نمایندگان شـــورا در کمیسیون های همچنین در این جلسه اعضای محترم شورا پس از بحث و تبادل

  شهرداری و ... پرداختند و با اکثریت مطلق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید؛

  آقایان؛ حجت جذب  و محمد حسن عاقل منش.قانون شهرداریها: ۷۷ـ کمیسیون ماده 

  .پورمحمد حسن علیآقایان؛ فرهام زاهد، حامد عبدالهی و :۱۰۰ـ کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 

 .همچنین مقرر شد چهارمین و پنجمین عضو کمیسیون ماده صد در جلسات بعدی شورا انتخاب شوند  

محمد حسن   آقای آئین نامه اجرایی اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز(قطع اشجار): ۷ـ کمیسیون ماده 

  عاقل منش.

  حامد عبدالهی. آقای ها:ـ کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه

  آقای فرهام زاهد .قانون نوسازی و عمران شهری: ۸ـ کمیسیون ماده
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  آقایان؛ حجت جذب ، احمد رمضانپور و محمد حسن علیپور ها:قانون شهــرداری ۵۵ماده ۲۰ـ کمیسیون بند

  آقای احمد رمضانپور . و نقل و بار و مسافر:ـ کمیته انضباطی حمل 

  آقای حامد عبدالهی._ کمیته تهاتر: 

  .سرکار خانم فاطمه شیرزاد ـ کمیته ستاد بحران شهرداری:

  آقای احمد رمضانپور . ها و اموال شهرداری:ناظر برحساب درآمد و هزینه، حسن اداره و حفظ داراییـ 

  آقای محمد حسن عاقل منش. برحسن اجرای مصوبات شــورا: ناظرـ 

  آقای حجت جذب .خدماتی: هایوسایرسازماندرامورشهرداریمصوبهایطرحـ ناظربرحسن اجرای

ن نامه معامالتی شهرداری:  ٣٨_ هیأت حل اختالفات ناشی از معامالت موضوع ماده    حامد عبدالهی .آ

  : دستور چهارم

ثبت شده در دبیرخانه شورا به  ١٩/٥/٩٨مورخ  ٣٤٣٢/١/٩٨/٨٠٢٩ نامه فرمانداری محترم شهرستان رشت به شماره

صورتجلسه یکصد و یکمین جلسه عادی مورخ  ٦و  ٥،  ٤، ٢، ١پیرامون اعتراض به بندهای  ٢/٦/٩٨مورخ  ١٠٨٠شماره 

  شورای اسالمی شهر رشت به شرح؛ ٣١/٤/٩٨

ری)) به نام کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای مصوبات شورا با موضوع (( افزودن عنوان ((گردشگ ١پیرامون بند  -١

دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعدادوچگونگی اداره کمیسیون  ٣اسالمی شهر رشت ))؛ به موجب بند(و) ماده 

  های شوراهای اسالمی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها، شوراهای شهرهای مراکز استان ها 

-٣کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی-٢ن توسعه و عمران و خدمات شهریکمیسیو-١دارای سه کمیسیون تخصصی(

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی)هستند و می توانند کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصی را به عنوان 

عنوان  مصوبات دائر بر افزودن واژه "گردشگری" به ١زیر مجموعه کمیسیون ها تشکیل و فعال نمایند بنابراین بند 

ر نام کمیسیون اصالح دستورالعمل یاد شده محسوب می شود خارج از حدود  کمیسیون سوم از این حیث که تغ

  وظایف و اختیارات آن شوراست.

  ریال کمک مالی به موسسه خیریه  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠مصوبات شورا با موضوع ((پرداخت مبلغ  ٢پیرامون بند  -٢

ن نامه مالی شهرداری ها طرز  ٤١و  ٢٥و  ٢٢ژه معلولین))؛ به موجب مواد دست های سپید توانا مرکز حمایتی وی آ

ن نامه، تنظیم بودجه و وظایف شهرداری های کشور شهرداری ها مکلف بوده اند دستورالعمل نحوه هزینه  اجرای آ

این ماده صرفا در  را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند و هزینه کرد اعتبارات ١٧کرد اعتبارات ماده 

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات  ٨٠ماده  ٩چارچوب دستورالعمل مصوب شورا مجاز است به موجب بند 

ن نامه های پیشنهادی شهرداری  شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه شورای شهر در حد تصویب آ

مصوبات پیشنهاد  ٢کشور است بنابراین چون در بند پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت 

میلیون ریالی به شخص معلومی به نام موسسه خیریه دست های سپید توانا می باشد موضوع  ٥٠شهرداری کمک 

  به لحاظ موردی بودن قابل طرح و بررسی در شورا نبوده و تصمیم گیری خارج از دستورالعمل وجاهت قانونی ندارد.

مصوبات شورا با موضوع ((بررسی و تصویب نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در سال تحصیلی  ٤ پیرامون بند -٣

کمیسیون امور زیر بنایی،  ٣٠/٦/٨٧ک مورخ ٣٢٦٨٠/ت ٨٩٣٧٠))؛ اوال شماره، تاریخ و مرجع تصویب مصوبه ٩٩-٩٨

و رسیدگی به  هیات حل اختالف ١٠/٩/٩٧صنعت و محیط زیست دولت است ثانیًا همانگونه که در رای مورخ 

توضیحات مصوبه نرخ کرایه حمل و  ٥شکایات از شوراهای اسالمی استان به صراحت ذکر گردید نظر به اینکه در بند 
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نقل دانش آموزان را در حدی که به خارج از حریم شهر و مدارس روستایی تسری داده است متضمن دخالت در 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات  ٨٠اصالحی ماده ٢٧ند بخش مرکزی، مغایر قانون(ب ١٨صالحیت کارگروه ماده 

شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران) و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر بوده و همچنین با توجه 

 ٥به اینکه شورا و اعضای آن حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارند بنابراین بند 

وضیحات مصوبه که نرخ خدمات حمل و نقل سرویس مدارس استثنایی و مناطق روستایی را به توافق سه جانبه ت

ن نامه داخلی شورای اسالمی شهر می  ٥پیمانکار، انجمن اولیا و مربیان و مدیر مدرسه احاله کرده مغایر ماده  آ

                                                                              باشد.                                                     

ن تکلیف زمین پروژه احداث ورزشگاه سلیمانداراب ))؛ براساس  ٥پیرامون بند  -٤ مصوبات شورا با موضوع (( تع

ن نامه مالی شهرداری ها، توافق شهرداری با دستگاه های اجرایی پس از تص ١٩ماده  ویب شورا قابلیت اجرایی آ

مصوبات در خصوص پیشنهاد شورا مبنی بر جذب سرمایه گذار جهت تکمیل پروژه  ٥خواهد داشت. بنابراین بند 

احداث ورزشگاه سلیمانداراب و اجاره به شرط تملیک توسط شهرداری از این جهت که این پیشنهاد هنوز به موافقت 

پس از حصول توافق و تصویب شورا اعالم نظر خواهد شد.                                                                             طرفین نرسیده است مغایر قانون است. لذا

ات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان مصوبات شورا با موضوع (( ترک تشریف ٦پیرامون بند  - ٥

ن نامه معامالت شهرداری تهران در  شهرداری به منظور تأمین رانندگان استیجاری ))؛ نظر به اینکه در فصل ششم آ

خصوص موارد انجام ترک مناقصه به تفصیل بیان شده است لذا ذکر دالئل توجیهی برای تأمین رانندگان استیجاری 

رکت تعاونی شهرداری مصرف کارکنان شهرداری از طریق ترک مناقصه از این جهت که گزارش توجیهی از توسط ش

د کمیسیون ماده  ن نامه مذکور نرسیده است و همچنین به علت عدم رعایت  ١٤ناحیه شهرداری نبوده و به تأ آ

ن نامه یاد شده مغایر بند  ٣٣و  ٣١مقررات مواد  کیالت، وظایف و انتخابات شوراهای قانون تش ٨٠ماده  ١٤آ

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران است، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر 

  گردید اعالم گردد؛

  افزودن عنوان گردشگری به نام کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا؛ - ١بند 

دستورالعمل شرح وظایف و ترکیب ، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای  ٣با عنایت به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 

شوراهای اسالمی، شوراها می توانند نسبت به تشکیل کمیسیون های جدید اقدام نمایند و یا کمیته های تخصصی 

زیرمجموعه تشکیل دهند؛ به طریق اولی حسب نیاز، ضرورت و تشخیص می توانند حوزه عمل کمیسیون های 

د را با توسعه عنوان ، بسط و گسترش داده و موارد مرتبط به هم را ذیل یک کمیسیون قرار دهند؛ کما اینکه موجو

  این موضوع درخصوص سایر کمیسیون های شورا مسبوق به سابقه بوده است.

  موضوع کمک مالی به موسسه خیریه دستهای سپید توانا: ٢بند 

بودجه شهرداری رشت که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و مالک  ١٧و  ١٦دستورالعمل نحوه هزینه کرد ماده 

عمل شهرداری می باشد از سوی شهرداری به تاسی از دستورالعمل ارسالی وزارت محترم کشور، تهیه و تنظیم و 

از  ٣/٢/٩٨مورخ  ٤٠٩٧پیشنهاد شده و انطباق آن با دستورالعمل ارسالی وزارت محترم کشور به استناد نامه شماره 

د شده شده است.  سوی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تا

صورتجلسه موضوع کمک مالی به موسسه خیریه دستهای سپید توانا، برابر ضابطه ، مستند به  ٤فلذا تصویب بند 

  دستورالعمل مصوب و درحدود اختیار شورا صورت گرفته است.
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  بررسی و تصویب نرخ پیشنهادی سرویس مدارس -٤ بند

می باشد، شورای اسالمی شهر رشت  ١٨با عنایت به اینکه الیحه سرویس مدارس، پیشنهاد و مصوب کارگروه ماده 

د و مصوب نموده است. لذا برای  الیحه پیشنهادی را در حدود اختیار خود برای مسیرهای داخل شهری بررسی ، تأ

حریم شهر و روستاها، چنانچه نیاز به مصوبه جداگانه و از مرجع دیگری باشد لزومًا از طریق کارگروه سرویس خارج از 

مزبور باید اقدام گردد و شورای اسالمی شهر رشت مصوبه ای برای مسیرهای خارج از حریم و روستا ندارد که مورد 

  اعتراض و ایراد قرار گیرد.

ن تکلیف زمین پروژه احداث - ٥بند    ورزشگاه سلیمانداراب تع

نظر به وجود رابطه قراردادی سابق که به دالیلی منتفی شده است و طی مکاتبات بعدی فی ما بین شهرداری رشت و 

اداره کل راه و  شهرسازی، توافق اولیه برابر مکاتبات پیوست، جهت تحویل زمین به شهرداری رشت صورت گرفته 

سازمان ملی زمین و مسکن،  ٣/٧/٩٧ – ٣٤٧٩٣/٩٧/٦٠٠بخشنامه ی شماره  است و باید نوع واگذاری بر اساس مفاد

از سوی شهرداری مشخص و انتخاب گردد. باتوجه به اینکه بار مالی روشهای پیشنهادی در دستورالعمل با هم 

متفاوت بوده و در انتقال مالکیت موثر می باشد شهرداری رشت جهت رعایت مصلحت اموال عمومی از شورای 

  می شهر رشت کسب تکلیف نموده است تا نسبت به تثبیت توافق و عقد قرارداد اقدام نماید. اسال

همچنین پیشنهاد شورا برای انجام کار از طریق سرمایه گذاری مربوط به مرحله بعد از توافق و حین انجام پروژه می 

  ه طبق باشد که به صورت کلی بیان شده است و یقینًا شهرداری در هنگام اجرای پروژ

روال قانونی و برابر آئین نامه مالی و معامالتی خود اقدام و موظف به ارائه الیحه جداگانه می باشد و در خصوص 

  نحوه اجرای پروژه در مراحل بعدی تصمیم گیری خواهد شد.

  ترک تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی به منظور تامین رانندگان استیجاری – ٦بند

اینکه موضوع مبحوث عنه در جلسات نود و سوم ، نود و هشتم  و یکصد و یکم مطرح و شورای اسالمی باعنایت به 

  قانون  ٩٠شهر رشت در بررسی های مجدد ضمن ارائه توضیحات از مصوبه خود دفاع نموده است؛ به استناد ماده 

اجع ذیصالح قرار گرفته و شورای تشکیالت، وظایف و اختیارات شوراها... ، چنانچه مصوبه شورا مورد اعتراض مر

اسالمی از تصمیم خود عدول ننموده و اصرار بر مصوبه نماید فرمانداری محترم می تواند مصوبه معترض عنه را 

  جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت حل اختالف استان ارجاع نماید.

  : دستور پنجم

ثبت شده در دبیرخانه شورا به  ٤/٦/٩٨مورخ  ٣٩٢٤/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداری محترم شهرستان رشت به شماره 

صورتجلسه یکصد و  ٥و  ٤ ٣، ٢، ١پیرامون بررسی و اعالم نظر در خصوص بندهای  ٥/٦/٩٨مورخ  ١٠٩٤شماره 

  شورای اسالمی شهر رشت به شرح؛ ١٦/٥/٩٨دومین جلسه مورخ 

شهرداری از این جهت که  CNGهره برداری شش جایگاه ) مصوبات دائر بر موافقت تمدید یکسال قرارداد ب١بند (-ـ١

معلوم نیست آیا مبلغ قرارداد تعدیل شده است یا خیر دارای ابهام می باشد. پس از رفع ابهام و وصول قرارداد 

  مربوطه اعالم نظر خواهد شد . 

هر شادی اوًال از این جهت که مصوبات دائر بر موافت با تخفیفات شناور برای استفاده از وسائل و تجهیزات ش ٢بند -٢

معلوم نیست این تخفیفات برای پیمانکار است یا شهروندان دارای ابهام است . ثانیًا میزان تخفیفات اعالم نشده 

  است . پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد . 
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عمرانی و نظامی دولت  مطابق الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی ،-٣

ن وضعیت امالک واقع طرح های دولتی و شهرداری ها  ١٣٥٨مصوب  – و قانون نحوه  ١٣٦٧مصوب  –، قانون تع

شهرداری ها مکلف می باشند پس از اعالن  ١٣٧٠مصوب  –تقدیم ابنیه ، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها 

مرانی مصوب در اراضی ، امالک ، ابنیه ، مستحدثات ، رسمی وجود و ضرورت اجرای طرح های عمومی یا ع

تأسیسات و سایر حقوق شرعی و قانونی اشخاص توسط شهرداری ، چنانچه اعتبار آن قبًال تأمین شده باشد حداکثر 

ن و پرداخت بهاء یا عوض آن بر  ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و تع

مصوبات دائر  ٣ق و در غیر این صورت قیمت روز طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند. بنابراین بند اساس تواف

ن  ٥٠٢٢و  ٥٠٢١بر تملک امالک خانم لیال علیزاده مالک پالکهای  در ازای "ارائه خدمات" از این جهت که به جای تع

  قرر داشته مغایر قانون است .و پرداخت بهاء یا عوض امالک واقع در طرح به نحو دیگری م

  مصوبات راجع به نحوه تشکیل جلسات شورا الزم به ذکر است جلسات  ٤در خصوص اظهار نظر شورا در بند -٤

فوق العاده بنا به اعتراض مراجع ذی ربط یا حسب تشخیص ضرورت فرماندار ، بخشدار ، شهردار یا شورا تشکیل می 

ه فوق العاده فرع بر احراز و تشخیص ضرورت تشکیل جلسه و ذکر دستور آن گردد ؛ اعالم روز و ساعت تشکیل جلس

ن نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی  ٢٣و ماده  ٦ماده  ٣، بند ٩است. تشخیص شورا مذکور در تبصره ماده  آ

و انتخابات شوراهای قانون تشکیالت ، وظایف  ٨٠) ماده ١بند ( ٤و امور مالی شوراهای اسالمی شهر ، بند (د) تبصره 

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران نیز با طرح موضوع در جلسه رسمی شورا متجلی و در قالب اتخاذ تصمیم به 

ن نامه داخلی شورای اسالمی شهر ،  ١٨و ماده  ٦ماده  ١١منصه ظهور می رسد. شایان ذکر است به موجب بند  آ

ن نامه اجرایی تشکیالت  ٧) ماده ١تبصره ( ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها نسخ ضمنی آ

شده است لذا رئیس شورا موظف است قبل از ختم هر جلسه ، روز و ساعت تشکیل جلسه بعد را اعالم کند و دستور 

                                                                                           جلسات رسمی شورا باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد .                   

پر ترافیک معرفی شده که بیش از  ٣٠مصوبات از این جهت که در فهرست ارسالی  ٤) بند ١نظر به اینکه ردیف ( -٥ 

شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای  ١٩/٣/١٣٩٤-٣٥٤١٢معبر پر ترافیک مصوب است منطبق با مصوبه شماره  ٢٦

  کشور نیست .                                                                                                    

مصوبات با موضوع نرخ پارکینگ های غیر حاشیه ای باتوجه به لیست ارسالی  ٤) بند ٢همچنین درخصوص ردیف (

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، نظر به اینکه  ٨٠ ماده ٢٦و بند 

بهای خدمات نمی تواند بیش از هزینه ی تمام شده ی خدمات شهرداری باشد لذا مصوبه ی شورا از این جهت نرخ 

  ای وجاهت قانونی نمی باشد.های غیر حاشیه ای بیش از مبلغ پیشنهادی شهرداری می باشد دارمصوب پارکینگ

مصوبات مبنی بر کمک موردی شهرداری به فرد پس از وصول کلیه مدارک مربـوط بـه دسـتورالعمل   ٤راجع به بند -٦

 بودجه شهرداری رشت اعالم نظر خواهد شد.                ١٧و  ١٦نحوه هزینه کرد اعتبارات مواد 

علیپور به عنوان نماینده شورا و عضو ناظر در ستاد گردشگری  مصوبات دائر بر معرفی آقای محمدحسن ٥بند -٧

انطباق ندارد، در جلسه مطرح و پس از بحث  ٨/٥/١٣٩٨مصوب "پنجاهمین جلسه شورا" با تاریخ  –شهرداری رشت 

  و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛

فی مابین که  ٤/٧/٩٧مورخ  ١٢٨٨٧٣-اده سوم قرارداد شماره ش ربرابر م: CNGتمدید قرارداد جایگاه های  -١بند 

درصد از کارمزد ناشی از  ٢/٦٠تصویر آن جهت بهره برداری، به پیوست ارسال می گردد مبلغ قرارداد عبارت است از 
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ریز عملکرد فروش گاز بر مبنای قبض گاز مصرفی صادره از شرکت گاز به حساب سازمان حمل و نقل بار و مسافر وا

می گردد.فلذا با توجه به اینکه سهم شهرداری، به صورت درصدی از درآمد ناشی از فروش می باشد با افزایش بهاء 

گاز مصرفی، افزایش می یابد. ضمن اینکه حسب بررسی های صورت گرفته از سایر شهرها، درصد سهم شهرداری برابر 

  شهرداری رشت می باشد.) عادالنه بوده و به صرفه صالح % ٢/٦٠قرارداد فعلی (

  بهاء بلیط برای استفاده از وسایل شهر شادی پیوست تخفیف شناور در بلیط شهر شادی رشت : -٢بند 

می گردد. تخفیف درخواست شده برای شهروندان هنگام تهیه بلیط می باشد. که شورای اسالمی شهر رشت با توجه 

ندی حداکثری شهروندان از امکانات موجود، با الیحه به شرایط اقتصادی پیش آمده، جهت رفاه حال و بهره م

پیشنهادی شهرداری رشت که حسب درخواست مدیریت شرکت شادی آفرین شمال (شهرشادی)تهیه و تنظیم شده، 

موافقت نموده است. میزان این تخفیف نیز همان گونه که در متن الیحه اشاره شده ، بصورت شناور و در بازه های 

  تفاوت می باشد.زمانی مختلف ، م

ملک مزبور کال در مسیر خیابان بوده و طرح : ٥٠٢٢و  ٥٠٢١تملک امالک خانم لیال علیزاده به پالک های ثبتی  - ٣بند 

اجرا و ملک توسط شهرداری تصرف شده است. بهاء ملک که بر ذمه ی شهرداری است بر اساس نظریه هیئت 

) بر آورد شده است. حسب توافق طرفین (شهرداری و مالک) مقرر ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠/٦کارشناسی سه نفره به مبلغ (

است بخشی از بدهی شهرداری به مالک از طریق واگذاری ملک معوض پرداخت و بخشی از آن به تقاضای خود 

  مالک، از محل مطالبات شهرداری رشت تامین گردد.

  ی:فرماندار   ٦/٥/٩٨ – ٣٠٦٨/١/٩٨/٨٠٢٩پاسخ به اعتراض شماره  – ٤بند 

شورای  ١٩/٣/٩٤-٣٥٤١٢در خصوص نرخ پارکینگ حاشیه ای مقرر شد معابری که مشمول مصوبه شماره  - ١ردیف 

  معبر پرترافیک نیستند از لیست ارسالی حذف گردد. ٢٦عالی هماهنگی ترافیک کشور و جزء 

العمل نحوه هزینه کمک مالی به خانم خاتون جنگجوی بعلت بیماری ایشان: بدین وسیله تصویر دستور -٤ردیف 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های  ٣/٢/٩٨- ٤٠٩٧) و تصویر نامه شماره ١-٢-٤- ٦بودجه شهرداری بند ( ١٧و  ١٦مواد 

  کشور به همراه درخواست متقاضی و مدارک بیماری وی به پیوست ارسال میگردد.

ی شهر رشت به عنوان نماینده شورا موضوع معرفی جناب آقای محمد حسن علیپور عضو محترم شورای اسالم -٥بند 

طرح تشکیل ستاد توسعه گردشگری شهرداری رشت در پنجاهمین جلسه شورا مورخ در ستاد توسعه گردشگری :

مصوب و پس از طی مراحل قانونی قطعی و جهت اجرا ابالغ شده است. فلذا انتخاب آقای محمد حسن  ٨/٥/٩٧

ماده واحده مربوط به تشکیل ستاد توسعه گردشگری در جلسه یکصدو  ٣ند علیپور به عنوان نماینده شورا به استناد ب

  صورت گرفته است. ١٦/٥/٩٨دوم مورخ 

با ذکر صلوات پایان  ٢١در ادامه جلسه به علت خروج چند تن از اعضای محترم شورا از اکثریت افتاد و رأس ساعت  

  . تیاف

  

   – حاجی پور اسماعیل - محمد حسن علی پور  -  منشمحمدحسن عاقل  - فرهام زاهد - حجت جذب حاضرین :

  سید امیرحسین علوی -بهراد ذاکری -محمدحسن عاقل منش -فاطمه شیرزاد -احمد رمضانپور -  رضا رسولی              
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 منشي جلسه شماره جلسه تاريخ زمان نوع جلسه

 پورمحمد حسن علي ١٠٨ ٢٥/٦/٩٨ ١٧:٣٠:ساعتروز: دوشنبه   عادي

 (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، یکصد و هشتمین جلسه٢٣/٦/٩٨مورخ  ١٢٣٧براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیاسالمی  بخش قرآن مجید برگزار  شهر رشت به ریاست جناب اسماعیل حاجی پور ر

 گردید.

 دستور جلسه: 

 ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  ٧/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٣٠٨٣رف ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ـ

ریال بابت دیه آقایان؛ محمد اخباری و مجید آراسته از کارکنان شرکتی شاغل در ستاد سد معبر منطقه دو، از ردیف 

  خصوصی و اشخاص).خدمات شهری بودجه سال جاری(کمک به موسسات  ٤١٧٠١اعتباری 

  ـ تصمیم گیری در خصوص روز برگزاری جلسات شورا

  

  ***اعالم وصول    ***

در دبیرخانه ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٢٨ثبت شده به شماره  ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٨- ١٧٢١- رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش ـ١

جلسه مطرح و پس از بحث و شورا درخصوص "پرداخت غرامت ملک آقای فریدون ابراهیمیان" با قید دوفوریت در 

 فوریت به کمیسیون نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یکتبادل

  ذیربط ارجاع شود.

در ٢٨/٥/٩٨مورخ  ١٠٥٧ثبت شده به شماره  ٢٧/٥/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٢٨٠٤رف ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ـ٢

"سرمایه گذاری مجموعه تفریحی پارک آبی (گیل لند) و برگزاری فراخوان عمومی"با قید دبیرخانه شورا درخصوص

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

  ذیربط ارجاع شود. شد؛ به صورت یک فوریت به کمیسیون

/ص مورخ ٥١٨٢/١١١/٩٨ه و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن به شماره نامه رئیس محترم هیئت مدیر ـ٣

در دبیرخانه شورا درخصوص"تمدید مصوبه شورای اسالمی شهر ٢/٦/٩٨مورخ  ١٠٧٨ثبت شده به شماره  ٩٨ ٣٠/٥/٩٨

زی شبکه های ماده واحده قانون تسهیالت برای توسعه طرح های فاضالب و بازسا ٣رشت در ارتباط با اجرای تبصره 

  سال " اعالم وصول شد. ٣شورای اقتصاد، به مدت  ١٦/٦/٩٤مصوبه مورخ  ٧آب شهری و ماده 

در ٧/٥/٩٨مورخ  ٩٢٣ثبت شده به شماره  ٦/٥/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٧٦٥٠٧نامه شهرداری رشت به شماره ش ر  ـ  ـ٤

های کشاورزی ی و فرآوردهدبیرخانه شورا درخصوص"تفویض اختیار به مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهر 

شهرداری رشت در زمینه کلیه امورات مربوط به بازارچه ها و اماکن استیجاری متعلق به شهرداری که در اختیار 

  سازمان مذکور قرار گرفته است" اعالم وصول شد.
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در  ٩/٦/٩٨مورخ  ١١٢٥ثبت شده به شماره  ٧/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٩٨٤٤٦نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ -٥

دبیرخانه شورا در خصوص"نامگذاری معابر پیرو شصت و یکمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر شهرداری مورخ 

  " اعالم وصول گردید. ٢٦/٥/٩٨

در  ٩/٦/٩٨مورخ  ١١٢٧ثبت شده به شماره  ٧/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٩٨٤٥٧نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ - ٦

پیرو شصت و دومین نشست کمیسیون نامگذاری معابر شهرداری مورخ دبیرخانه شورا در خصوص"نامگذاری معابر 

  " اعالم وصول گردید. ٣١/٥/٩٨

در  ٩/٦/٩٨مورخ  ١١٢٦ثبت شده به شماره  ٧/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٩٨٤٦٠نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ ـ٧

ابر شهرداری مورخ دبیرخانه شورا در خصوص"نامگذاری معابر پیرو شصت و سومین نشست کمیسیون نامگذاری مع

  " اعالم وصول گردید. ٣/٦/٩٨
  

  ***مصوبات     ***    

  : دستور اول

 ٩/٦/٩٨مورخ ١١٣٠ثبت شده به شماره  ٧/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ ٣٠٨٣رف ـ الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش

ریال کمک مالی  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠در دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

بابت دیه آقایان محمد اخباری و مجید آراسته از کارکنان شرکتی شاغل در ستاد سد معبر منطقه دو و از ردیف 

خدمات شهری بودجه سال جاری(کمک به موسسات خصوصی و اشخاص)، با عنایت به نامه شورای  ٤١٧٠١اعتباری 

ان که در اثر درگیری و ضرب و شتم در اجرای تبصره یک بند دو اسالمی شهر رشت در خصوص درخواست نامبردگ

دادگاه کیفری  ١٠٧زنی و اعمال قانون منجر به صدور رأی از سوی شعبه قانون شهرداری ها در حین گشت ٥٥ماده 

اند و به علت مشکالت مالی و عدم توان پرداخت دیه تقاضای کمک مالی شهرستان رشت و پرداخت دیه گردیده

اند اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با هنمود

  پیشنهاد شهرداری  به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد؛

  ـ شهرداری منبعد دفاع حقوقی داشته باشد.

  ـ مبلغ مذکور از طریق دادگستری واریز گردد.

  انتظامی) به همراه سد معبر جهت جمع آوری ـ حضور ضابط قضایی( قاضی نیروی

نظر اعضای محترم شورا در مورد روز جلسات رسمی صحن شورای اسالمی شهر رشت ـ همچنین پس از بحث و تبادل

و در صورت تعطیلی روز  ١٧مقرر شد؛ جلسات عادی صحن شورا، هفته اول و آخر هر ماه روز چهارشنبه رأس ساعت 

  شنبه برگزار گردد.

با ذکر صلوات  ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت  تشکیل گردد. ٢/٧/٩٨مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز چهارشنبه مورخ ـ 

  .پایان یافت
  

    -محمدحسن عاقل منش  –فاطمه شیرزاد  - حاجی پوراسماعیل  –محمد حسن علی پور  - حجت جذب: حاضرین 

  حامد عبدالهی – سید امیرحسین علوی -بهراد ذاکری             

 فرهام زاهد  -احمد رمضانپور –رضا رسولی : بین ـغای


