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  فهرست مطالب
  

  ٣ ص ............................. دي ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ١٠ص                 ١٧٦جلسه 
  ٢١ص                 ١٧٧جلسه 
  ٢٧ص                 ١٧٨جلسه 
  ٣٧ص                 ١٧٩جلسه 

  ٥٢ص  ...................... بهمن ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٥٧ص                            ١٨٠جلسه 
  ٦٣ص                            ١٨١جلسه 
  ٦٩ص                            ١٨٢جلسه 
  ٨١ص                            ١٨٣جلسه 
  ٨٢ص                            ١٨٤جلسه 
  ٨٦ص                            ١٨٥جلسه 
  ٩٧ص                            ١٨٦جلسه 

  ١٠٢ص  ......................اسفند ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ١٠٩ص                            ١٨٧جلسه 
  ١١٩ص                            ١٨٨جلسه 
  ١٢٩ص                            ١٨٩جلسه 
  ١٣٢ص                            ١٩٠جلسه 
  ١٣٩ص                            ١٩١جلسه 
  ١٦٧ص                            ١٩٢جلسه 

  
  

  : تهيه و تنظيم
   شورا، دبيركميسيون تلفيق و ..رييس اداره دبيرخانه، دبير مسيب كـاظمـي :  
   ئول سايت و فنآوري اطالعات شورامسسعيـد جعفـري :  

  مسئول پيگيري مصوبات شورازاده : طاهره مهدي 
  وراشـ يـمسئــول حقـوقـنـژاد :  كيفاطمـه ن

  مسئول و كارشناس امور اداري شوراي :  ــم نعمتـمـري
  كارشناس پيگيري مصوباتمهتاب حبيبي : 

  كارشناس روابط بين المللمينو پرتوي ديلمي: 
  

  : با همكاري
  شورا دبير كميسيون حمل و نقل و ترافيكري :  اي علي خداـ مروت                       
 شهري شورا دبير كميسيون توسعه و عمران:  محمدرضا موسي زاده ـ                        

  شورا دبير كميسيون فرهنگي و اجتماعي: عليرضا زارعي شريف ـ                        
  سيون برنامه وبودجه و حقوقي شورادبير كمي: زاده ـيـر علــ سح                       
  دبير كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري:  سيدعلي ميرشهيدي ـ                       
  متصدي امور دفتري شوراـ حميدرضا شيرافكن :                       
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  ١٣٩٩ دي
    ١٧٩الي   جلسه    ١٧٦جلسه 
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  فرهنگي و اجتماعيمهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
 استانموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك به كانون هموفيلي هاي  -
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك به محمد ثابت جهت ساخت فيلم مرتبط با كرونا و كودكان كار -
  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص طرز تهيه و تدوين ، اجرا و تفريغ بودجه شهرداري -

  حمل و نقل و ترافيك مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ارزش قيمت منطقه اي پيشنهادي موافقت با  -

 (با اصالحات)١٤٠٠سال 
نفر از ميني بوس داران تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر و نرخ عوارض تاكسي هاي فرودگاه رشت  و  ١٩٠بررسي مشكالت و مسائل  -

 سوبسيديه ميني بوس داران و كاهش اجاره بهاي ماهيانه

  بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اصالحيه و وضع برخي از موارد تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ارزش قيمت منطقه اي پيشنهادي  -

 ي رشتشهردار ١٤٠٠سال 
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك مالي به خانم سميرا مرادي -
 كمك مالي به آقاي عليرضا آخشيك موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك مالي به آقاي رحمان ايمان طلب -
 درخصوص ساخت سرويس هاي بهداشتي سطح شهرموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري  -
 تجليل از جمعي از پرستاران نمونه بيمارستانها و مراكز درماني شهر رشت به مناسبت روز والدت جضرت زينب(س) و روز پرستار -

 :مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي 
  ارائه نداده است يدبير مربوطه علي رغم پيگيري هاي مكرر گزارش

  عمران و توسعه شهريمهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون : 
  ارائه نداده است يدبير مربوطه علي رغم پيگيري هاي مكرر گزارش
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  ١٣٩٩ماه   دي        گانه شوراهاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

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

  ٩ ١١ ٧  برنامه و بودجه و حقوقی
بهداشت ، محیط زیست و خدمات 

  ١ ١٠ ٦  شهری

  ٣ ٦ ٨  توسعه و عمران

  ١ ٤ ٤  حمل و نقل و ترافیک

  -  ٣ ٨  فرهنگی و اجتماعی

  ١ - ١  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

   فقره ١٦٥ های وارده:تعداد نامه

وبودجه برنامه

  حقوقی و

  ،محیط زیست بهداشت

  و خدمات شهری

و توسعه  

  عمران

  حمل و نقل و

  ترافیک

و فرهنگی 

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق 

١٢٩  -  ٤  ١  ٧  ٦  ١٨  

  فقره  ١٦٩ تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ٤  : تعداد جلسات

  مصوبه  ٢٤  تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه
  حقوقی     

محیط  ،بهداشت
  زیست

  خدمات شهری و

  وتوسعه 
  عمران

  و ترافیک

  ونقلحمل

و فرهنگی

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق

٧  -  ١  -  ٣  ١  ١٢  
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موافقت با پيشنهاد شركت آب و فاضالب استان گيالن مبني بر تمديد مصوبه ي يكصد و چهاردهمين جلسه ي شوراي اسالمي شهر  ـ 
) مصوبه شوراي ٧قانون  ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب و .. و ماده  ( ٣درخصوص تسهيالت تبصره   ٢٩/٨/٩٨رشت مورخ 

) به شرط تمديد ساالنه با ارائه ي گزارش و نياز به اخذ تاييد هرساله ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٠٦/١٣٩٩اريخ (سال از ت ٣اقتصاد و براي مدت 
 از شوراي شهر با لحاظ موارد چهار گانه ذيل و به شرح (بهاء) ارقام مندرج در جداول و تبصره هاي ذيل آن؛

  ميليارد ريال ١٠٠مي شهر رشت)    ( به پيشنهاد شوراي اسالـ اجراي شبكه فاضالب در مناطق خاص رشت ١
 ميليارد ريال ١٢٠                           ـ تكميل تصفيه خانه  فاضالب جنوب رشت                                      ٢
 ميليارد ريال ١٢٠                           ـ احداث تصفيه خانه فاضالب كوي امام رضا(ع)                                ٣
  ميليارد ريال ١٠٠                      ـ ادامه ساماندهي رودخانه گوهر رود (غير از پارك بانوان)                     ٤

مجلس شوراي  ٢٤/٠٣/١٣٧٧قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب و بازسازي شبكه آب شهري مصوب «ماده واحده ٣تبصره الف) 
  »اسالمي

) ٣از كليه مشتركين در بخش خانگي، مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان تبصره ( )١ _الف 
  از طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد.

  يتر)) مشتركين خانگي (ريال به ازاي هر ل٣.سهم تبصره (١جدول 

  بازه مصرف ماهانه هرواحد
  (متر مكعب در ماه)

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

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

٥  ٠ ٠  ٠  
١٠  ٠ ١  ٥  
١٥  ٠ ١  ١٠  
٢٠  ٧/٠ ١  ١٥  
٢٥  ٧/٠ ١  ٢٠  
٣٠  ٧/٠ ١  ٢٥  
٣٥  ٤/١ ٢  ٣٠  
٤٠  ٤/١ ٢  ٣٥  
٥٠  ٤/١  ٢  ٤٠  

٤/١  ٢  ×<٥٠  
:x  (مترمكعب) متوسط مصرف ماهانه آب در هر واحد مسكوني  

ـ  ) ريال به عنوان ٠،٧آب و مبلغ( ٣) ريال به عنوان سهم تبصره ١از كليه مشتركين آب در بخش غيرخانگي، به ازاي هر ليتر آب مصرفي، مبلغ() ٢الف 
  فاضالب از طريق درج در قبوض دريافت گردد. ٣سهم تبصره 

 ٢٥/٦/١٤٠١لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠درصد افزايش خواهد يافت(تعرفه از تاريخ  ٢٠هرساله مبلغ نسبت به سال قبل ٢٥/٠٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠ـ از تاريخ 
  )٢-و بند الف ١و ارقام مندرج در جدول ١٣٩٩يعني  نسبت به تعرفه سال پايه ١،٤٤با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠١و از تاريخ  ١،٢با ضريب 
  ٠٥/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٤٤٩٧٥) مصوبه شوراي اقتصاد به شماره ٧ب: ماده(

 ١٣٩٩ دياهم مصوبات شورا در 
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از كليه مشتركين آب در بخش خانگي، مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان سهم ماده )  ١ _ب 
  وراي اقتصاد از طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد.  ) موضوع مصوبه ش٧(

  ) آب مشتركين خانگي (ريال به ازاي هر ليتر)٧. سهم ماده (٢جدول 

  بازه مصرف ماهانه هرواحد
  (مترمكعب در ماه)

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

٥  ٠  ٠ 
١٠  ١  ٥ 
١٥  ١  ١٠ 
٢٠  ١  ١٥ 
٢٥  ١  ٢٠ 
٣٠  ١  ٢٥ 
٣٥  ٢  ٣٠ 
٤٠  ٢  ٣٥ 
٥٠  ٢  ٤٠ 

٢  ×<٥٠  
:x  (مترمكعب) متوسط مصرف ماهانه آب در هر واحد مسكوني  

در قبوض ) آب از طريق درج ٧) ريال به عنوان سهم ماده(١از كليه مشتركين آب در بخش غير خانگي،  به ازاي هر ليتر آب مصرفي، مبلغ( )٢ _ب
  دريافت گردد.

با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠١لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠درصد افزايش خواهد يافت(تعرفه از تاريخ  ٢٠هرساله مبالغ نسبت به سال قبل ٢٥/٠٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠ـ از تاريخ 
  )٢-و بند ب ٢جدول  و ارقام مندرج در ١٣٩٩نسبت به تعرفه سال پايه يعني  ١،٤٤با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠١و  ١،٢

  نيمه خودگردان مي باشد. BOTـ تمديد يكساله منوط به آغاز عمليات اجرايي تصفيه خانه شرق رشت ( كوي امام رضا (ع) )با مدل ١تبصره 
لويت پارك پيرو مصوبات سالهاي گذشته ادامه ساماندهي فاضالب رودخانه گوهررود (مسير از پل تالشان تا ميدان دفاع مقدس با او -٢تبصره 

  خواهد بود. ٧و ماده  ٣بانوان خواهد بود) در اولويت برنامه هاي اجرايي سازمان آب و فاضالب از محل هزينه كرد تبصره
حساب جداگانه اي جهت واريز مبالغ حاصله از اجراي اين مصوبه توسط شركت آبفا افتتاح و به شورا اعالم گردد. كليه مبالغ واريزي به -٣تبصره  

مصوبه هزينه گردد و ليست هزينه كرد و صورتحساب ها هر سه  ٤-٣-٢-١اب مشخص، صرفًا در پروژه هاي مورد تأييد شورا وفق بندهاياين حس
  ماه يك بار به شورا ارسال شود.

ار به شوراي ـ شركت آب و فاضالب گيالن موظف است گزارش تأمين منابع و هزينه هاي اجراي پروژه هاي مصوب را هر سه ماه يكب ٤تبصره  
و به تبع آن به تأييد صحن شوراي  ٤اسالمي شهر رشت ارائه نمايد. در صورتيكه گزارش مالي ارائه شده مورد تأييد حسابرس قانوني وفق بند 

  اسالمي شهر رشت نرسد، اين مصوبه از طرف شورا قابل لغو خواهد بود .
نظارت حسابرس قانوني تعيين شده از طرف شوراي اسالمي شهر رشت قرار  ـ كليه فرآيند مالي اين مصوبه در صورت ضرورت تحت٥تبصره  

  گرفته و نتايج حسابرسي به صورت فصلي به شورا گزارش شود.
سازمان آب و فاضالب مكلف و متعهد مي گردد با توجه به اعتبار اختصاص داده شده براي تكميل تصفيه خانه  فاضالب مسكن مهر ،  -٦تبصره  

متر مكعب) را از محل اعتبارات عمراني خود سازمان مرمت، بازسازي  و در پارك بانوان  ١٨٠٠وجود فاضالب مسكن مهر (به ظرفيت پكيج تصفيه  م
  نصب نمايد.

شوراي اسالمي شهر متعهد مي گردد با همكاري شهرداري رشت نسبت به تعيين و دراختيار قراردادن زمين پارك بانوان با لحاظ كردن  -٧تبصره 
  ط قانوني براي احداث تصفيه خانه ي پارك بانوان اقدام الزم را بعمل آورد. ضواب
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هاي علميه، گلزار شهداء، يادمان شهداء، امامزاده ها و ها و حوزهكليه فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، موسسات قرآني، دارالقرآن - ٨تبصره 
پايگاه هاي مقاومت بسيج محالت و ساختمان هاي اداري مراكز عمومي غير دولتي مكان هاي مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون، همچنين 

  از شمول موضوع اين مصوبه معاف مي باشند. اين معافيت شامل مكانهاي تجاري وابسته به آنها نمي باشد.

بان(عقب نشيني) ملك مترمربع مساحت واقع در تعريض خيا ٥٠/٢٨ـ موافقت با اليحه پيشنهادي  شهرداري درخصوص تهاتر ارزش 
ـ ١٨٩٢٢٨با ميزان بدهي متعلقه به ملك ايشان برابر نامه شماره ش ر ـ  ٨٦متعلق به آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده به شماره پالك ثبتي 

ريال و به منظور جلوگيري از تضرر  ٦٥٠/٥٨٧/٨٥٢شهرداري رشت در ازاء فيش هاي عوارضي صادره به مبلغ  ٢٩/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩
حتمالي براي مؤدي با توجه به تغييرات پيشين خط پروژه، با  تهاتر بدهي ايشان، منوط به اخذ رضايت كلي و سلب هرگونه ادعا در آينده ا

  نسبت به متراژ عقب نشيني.

سال  الزام شهرداري رشت به ارسال پرونده ساختمان هاي با قدمت بيشتر از هفتاد"ـ بررسي طرح پيشنهادي اعضاي شورا در خصوص
  ."به شوراي شهر و گرفتن مجوز شورا قبل از صدور پروانه

 ٦١٥مترمربع زمين به كسر مقدار مساحت  ٤٠/٤٤٩٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص وصول بهاي مقدار مساحت  
از قرار مترمربعي مترمربع زمين بابت قدرالسهم تفكيك زمين دارايي و براساس كارشناسي مؤخر كارشناس رسمي دادگستري 

رشت واقع در  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠و  ١٢٩ريال و متعاقبًا تفكيك پالك هاي ثبتي  ٠٠٠/٦٨٠/٢٧٦/١٦ريال، مجموعًا به مبلغ ٠٠٠/٢٠٠/٤
  جاده الكان ابتداي مسجد آقا سيد حسن جنب مجتمع پزشكان آمار با رعايت ضوابط شهرسازي.

ر صدور مجوز تجديد مميزي شهر رشت از طريق قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت در ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني ب
  .٢٠/٩/٩٩مورخ  ١٨٢٨٧٠پروژه مميزي نوين، هوشمند سازي و شهرداري الكترونيك منعقده به شماره

ريال و با كسر از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠(مركز) به مبلغ  ٢٠٧٠١٠٠٢ـ موافقت بااليحه پيشنهادي  شهرداري درخصوص افزايش اعتبار رديف
(مركز) جهت اتمام رساندن پروژه هاي  ٢٠٧٠١٠٠٢و اضافه نمودن به اعتبار رديف  "تملك امالك و اراضي"تحت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١اعتباري

 نيمه تمام به شرح؛
  استادسرا مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع -١
  قلي پورـ معلم مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع -٢
  خيابان سميه ـ شهرك فجر (فاز اول) مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع -٣
  سطحي ورودي شهر از جاده تهران هاي آب هدايت و آوري جمع -٤
  رودبارتان. مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع-٥

تومان) مساعدت مالي به آقاي رحمان ريال (شش ميليون ٠٠٠/٠٠٠/٦٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي  شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢ايمان طلب،  از رديف اعتباري 

ريال (سه ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي حسن ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي  شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"حت عنوانت ١٥٠٣٠٢اسدي، از رديف اعتباري 

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

  ي فرهام زاهد به عنوان ناظر شوراي اسالمي شهر رشت در ستاد توسعه و مديريت گردشگري.ـ انتخاب و معرفي آقا

ريال (پانصد هزار تومان) مساعدت مالي به آقاي رحيم ٠٠٠/٠٠٠/٥ـ موافقت با اليحه پيشنهادي  شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ 
  ."ندهي و كمك به اقشار آسيب پذيرساما"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢پور، از رديف اعتباري حاجي
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مساعدت مالي جهت پرداخت (پانصد ميليون تومان)ريال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ 
كمك به مؤسسات "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧هزينه هاي لجستيك به تيم فوتبال سپيدرود، از محل رديف اعتباري 

  ."يخصوص

قانون شهرداري ها و انتخاب و معرفي آقاي محمد حسن عاقل منش  ٧٧ـ استعفاي آقاي احمد رمضانپور از عضويت در كميسيون ماده 
  قانون شهرداريها. ٧٧عضو محترم شورا به عنوان عضو در كميسيون ماده 

) ع(علي امام توقفگاه در متوقفي رشت رداريشه مالكيتي هاي اتوبوس از تعدادي ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص فروش
  ."قزوين 

ريال (پنج ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي عليرضا  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠پرداخت مبلغ  "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
ساماندهي و كمك "عنوانبودجه سال جاري تحت  ١٥٠٣٠٢آخشيك از كارگران شركتي (حجمي منطقه يك) ، از محل رديف اعتباري 

  ."به اقشار آسيب پذير

اختصاص بودجه به برخي كدهاي تعريف نشده و اصالح بودجه برخي كدهاي درآمدي  "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
  .١٣٩٩بودجه سال 

تومان) مساعدت مالي به خانم سميرا ريال (پنج ميليون  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ  "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢مرادي، از محل رديف اعتباري 

ريال (سه ميليون و چهارصد هزار تومان) مساعدت مالي   ٠٠٠/٠٠٠/٣٤پرداخت مبلغ "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
  ."كمك به موسسات خصوصي"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧فيلي ايران در استان گيالن، از محل رديف اعتباري به كانون همو

  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛
 "رشت شهر تاريخي بناهاي تك فرهنگي ـ اقتصادي برداري بهره و احياء حفظ، سازي، ايمن از حمايت به رشت شهرداري الزام" *طرح

  كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد،

  نامه فرمانداري مبني بر تهيه و تدوين پروسه ي نحوه اخذ احكام قضايي ورود  ١شهرداري رشت ملزم به اجراي توصيه مندرج در بند
  به امالك ميراثي كه مالك آنها مشخص نبوده و رها شده اند، مي باشد. 

  به شرح ذيل تغيير يافت: ٢متن تبصره  
  "تعمير و مرمت اين بناها پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط، مشمول پرداخت عوارض نمي باشد."

  زاده. ابراهيم رمضانعلي آقاي * ملك 

 صدور از قبل شورا اخذ مجوز و شهر شوراي به سال هفتاد از بيش قدمت با هاي ساختمان پرونده ارسال به رشت شهرداري الزام"*
  ؛  ايراد وارده پذيرفته و مصوبه كان لم يكن گرديد."پروانه
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در محل ساختمان  ١٠:٤٥(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و هفتاد و ششمين جلسه١/١٠/٩٩مورخ  ٢١٨٨براساس دعوتنامه شماره  
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياحمد رمضانپور  شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي  شوراي

   دستور جلسه :
 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  ١/٦/٩٩/ص مورخ ٨٢٨٥/١٤١/٩٩ي بررسي نامه ي رئيس هيئت مديره و مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب استان گيالن به شماره 
قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب و بازسازي «ماده واحده ٣مبني بر صدور مجوز تمديد مصوبه شورا در ارتباط با تبصره

  ) مصوبه شوراي اقتصاد.٧و ماده(» مجلس شوراي اسالمي ٢٤/٠٣/١٣٧٧شبكه اب شهري مصوب 

  مترمربع مساحت واقع  ٥٠/٢٨درخصوص تهاتر ارزش  ٢٠/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٨ـ  ٧٦٥١ش ر ف ـ  شماره به رشت اليحه شهرداريبررسي
  با ميزان بدهي متعلقه به ملك ايشان. ٨٦در تعريض خيابان(عقب نشيني) ملك متعلق به آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده به شماره پالك ثبتي 

  الزام شهرداري رشت به ارسال پرونده ساختمان هاي "درخصوص  ٢٥/٤/٩٩/ش مورخ ٨٧٣/٩٩ شماره بررسي طرح اعضاي محترم شورا به
  ."با قدمت بيشتر از هفتاد سال به شوراي شهر و گرفتن مجوز شورا قبل از صدور پروانه

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 راميگ را شهدا امام و شهدا نام و اله گل زاده، يادشهيد سيف نامهوصيت  از بخشي قرائت با ، منشي محترم شــورامحمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 تار،پرس روز و) س( زينب حضرت باسعادت والدت تبريك عرض سالم و با رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن احمد رمضانپور نرگسيسپس، جناب آقاي 
 ودخ جان از و جنگيده سلطه نظام با ندارند گروهي و شخصي منافع كه آناني مبارزات تاريخ در. است كربال شهداي خون رسانپيام) س( زينب حضرت: داشتند اظهار

 زادگيآ راه اين تقديم را خود خون و خواستند پا به راه اين در و كرده سكوت سلطه نظام برابر نتوانستند) ع( حسين امام نيز زمان آن در گذرند ماندگار شده است،مي
 پيام رساندن رسالت و بود) ع( حسين امام با انقالب اين خون .است آن پيام ديگر روي و خون آن روي يك دارد، رو دو انقالبي هر شريعتي علي دكتر نوشته به. كردند

  .است شده ثبت بانو اين نام به تاريخ در و اندبوده كربال تاريخ جوشان هايخون گوياي زبان ايشان ، )س( زينب حضرت با نيز آن
 ماسك با ساعت يك حتي توانيمنمي ما كه شرايطي در. است شدهمشخص  ما براي امروز پرستاران جايگاه: كردند تأكيد پرستار روز مجدد تبريك با شورا رييس محترم

 از تأسي به ارانپرست اين بينند،نمي كرونايي شرايط دليل به را خود فرزندان پرستار مادران. كنندمي نرم وپنجهدست كرونايي بيماران با هاساعت عزيزان اين كنيم، سر
  .كنندمي درگير بيماران با را خود) س( زينب حضرت حركت

 شديد هايهزلزل از پس خوشبختانه اما است، تخصصي مباحث نيازمند روز اين خصوص در صحبت: گفتند زلزله برابر در ايمني روز فرارسيدن به اشاره با آقاي رمضانپور
 بروز عمل غيرمجاز موجب وسازهايساخت و نيست مردم مال و جان به توجهي هيچ متأسفانه كه دارد وجود ما شهر و استان در شرايطي اما شد انجام بزرگي كارهاي

 خواهد محسوب پيشگيري از بخشي و كرد خواهد رفع آينده در را مشكالت از بخشي ايمرسيده سازيايمن بحث به امروز اينكه شد.  خواهد مردم براي بسياري مشكالت
 سال از شورا چهارم دوره در خوشبختانه: ادامه دادند شد، انتخاب گيالن استان اقتصادي ـ سياسي مركز عنوانبه رشت قبل سال ٤٧٥ حدود اينكه بيان ايشان با   .شد

 گذشته به بنده رسيدند، ماهدي ١٢ در رشت روز انتخاب به كارشناسان، نظرات شنيدن با و شد گرفته نظر در رشت روز براي تخصصي كارگروه و انديشيهم ١٣٩٤
 امروز و است بوده هااولين شهر شهر، اين روزي است؟ شده واقع مظلوم امروز ما رشت چرا كه گويممي و خورده غبطه ايمبوده هااولين شهر روزگاري اينكه و شهرمان

 بينيميم اينكه نكرده اند، استفاده هادولت اجرايي بدنه در رشت شهر و گيالن استان بوم و مرز فرزندان از انقالب از پس هايدولت كه باشد آن دليل شايد ها،آخرين شهر

 ٣/١٠/١٣٩٩ مورخ :     ١٧٦ماره: جلسه ش     

صورتجلسات دي ماه 
١٣٩٩ 
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 شهر رد هااولين تشريح به ادامه ايشان در .اندبوده هادولت اجرايي بخش در هااستان همان افراد تالش و تفكر نتيجه داشتند، خوبي هايپيشرفت هااستان از بسياري
  .است كشور شهرهاي آخرين جزو رشت شهر اتوبوس، بحث همين در اكنون متأسفانه اما بود، آمده رشت هرش به اتوبوس اولين: اذعان داشتند و پرداختند رشت

 اين رد نوبخت دكتر حضور زمان از: گفتند متمادي، ساليان از پس دولت بدنه در رشت شهر نوبخت، فرزند آقاي دكتر محمدباقر حضور به اشاره با شورا رييس محترم
 قح و نموده استفاده دكتر نوبخت آقاي ظرفيت از كنيم تا ما بايد تالش اما اند،كرده وارد ايشان به را زيادي هايهجمه استان از خارج و داخل از بسياري افراد جايگاه
  خواهيم.مي را خودمان حق فقط بلكه نيستيم هااستان ساير گرفتن حق دنبال به ما بياوريم، دست به را گيالن استان

 خودي به گل امروز اما ايم،داده انجام پروژه اين براي را خود تالش تمام است سال ٣: تصريح كردند رشت، در تراموا پروژه برابر هااندازيسنگ به اشاره با آقاي رمضانپور
 خودي به لگ اين بگوييم، چه دانيمنمي ديگر ما و شودمي جلسه وارد مقامات از يكي نامه هستيم كشور ترافيك عالي شوراي مجوز دريافت دنبال به كه زماني خوريم،مي

 داده قرار خودش ليست در را خودش شهر نام يازدهم مجلس بودجه كميسيون رييس امروز است، شده ما استان و شهر ماندگيعقب سبب موارد از بسياري در هازدن
  .است دولت بدنه در استان اين فرزندان غربت موضوع اين علت! كنندمي مخالفت آن با همه دارد قرار ليست اين در هاستسال كه ما شهر اما است،

صورت گرفت،   نوبخت دكتر توسط ويژه صورتبه كه هاييتالش با هاسال از پس: كردند تأكيد كشور را داشت، آهنراه اينكه رشت، انزلي و پيربازار اولين به اشاره با ايشان
ه صدا درآمد و آقاي دكتر نوبخت مصمم هستند قطار رشت به انزلي را تا پايان دولت راه اندازي كنند و در عين حال صوت قطار قزوين ـ رشت در دولت آقاي روحاني ب

  .ايمگرفته قرار هاآخرين ليست در ما بازهم كه قرار گاه خاتم پروژه راه آهن رشت ـ آستارا را در دست اجرا دارد، اما
 شتر شهردار كه اينجاست در و بود خواهيم سخت زمستاني شاهد ما آماري هايداده به توجه با: كردند خاطرنشان رشت، شهردار به تذكر با پايان در محترم شورا رييس

 دهند دستور ايدب محترم گيالن استاندار شود،نمي پيدا نيز شهرداري از تركوتاه ديواري متأسفانه اما نيست، شهرداري به مربوط تنها برف بحث اگرچه كنند، تدبير بايد
 ترينبزرگ از يكي شايد. داد خواهد انجام را كارها خود بضاعت ميزان به نيز شهرداري مجموعه و باشد داشته ويژه ايبرنامه هاشهرستان در هافرمانداري بحران كميته كه

  ب حراج به تجهيزات شهرداري رشت زده شد. انحالل سازمان خدمات موتوري شهرداري رشت بود كه در نهايت چو است شده وارد ما به كه هاييآسيب

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 

 كرخدا رو ش داشتتند: اظهار كميسيون اين عملكرد از گزارشي ارائه با شورا، شهري توسعه و عمران كميسيون رييس محترم علوي، اميرحسين سيد در ادامه آقاي
 هايپروژه اين جنس كه رسيد امضا مرحله به بود، شده فراهم آن زيرساخت گذشته از رشت شهر گذاريسرمايه هايفعاليت با مرتبط عمراني هايپروژه حوزه قراردادهاي
وراي شجزء آرزوها بود و تبديل بر برنامه شد و توسط  چهارم شوراي زمان كه شايد از خيابان چند بازگشايي: دادند آقاي علوي ادامه  .است ترافيكي ـ عمراني زيرساختي،

 امضاي احمدي آقاي ورود طوالني، با نسبتاً وقفه يك از پس نشست كه ثمر به هاتالش اين درنهايت كه تالش كردند موضوع اين براي مختلفي افراد پنجم پيگيري شد و
  .باشند داشته را معابر بازگشايي ملموس تحرك مدتميان زماني بازه يك در كه باشند اميدوار توانندمي مردم و شد انجام قراردادها اين

 شاييبازگ فراخوان نيز مجوز اخيراً وليعصر تا ميدان امام علي (ع) در بلوار ديلمان اين اتفاق رخ خواهد داد و ميدان (ع) حدفاصل علي امام محور بازگشايي: افزودند ايشان
 ٥جي پروژه خصوص در رسيد. خواهد انجام به نيز كار اين گذارسرمايه ورود با كه است شده انجام نيز پيربازار جاده محور تا معلم تقاطع كوچكي شهيد بلوار امتداد

 رياست از دهبن و گذردمي فراخوان اين زمان از نيز مدتي كه شد گذاشته فراخوان تواند شرق رشت را به غرب آن متصل كند، بهكه مي  فوق كانال حاشيه مسير بازگشايي
 ام اما است، كار آماده گذارسرمايه. شود مشخص پروژه اين تكليف ترسريع هرچه تا كنند ياري را ما موضوع اين در خواهممي گيالن استانداري و رشت شهردار شورا،
  .ايمنداده انجام را آن قرارداد انعقاد گذارسرمايه انتخاب از وقت چند گذشت از پس

ضور ح: افزودند شهري، مديريت مجموعه با گيالن استانداري عمراني معاونت محترم اوسط اكبري مقدم،همراهي آقاي علي  از قدرداني با عمران كميسيون رييس محترم
 اصالح اق آن مشخصاً درو همراهي ايشان با بدنه شهرداري و شورا از زمان رياست اينجانب و در دوره رياست آقاي حاجي پور، حضوري ملموس و تأثير گذار بود و مصد

 حل و دآليكو كارخانه توسعه اعتبارات جذب بحث در شديم،مي روبرو مشكل با قطعاً نبود ايشان مقتدرانه حضور اگر نمود پيدا كرده است كهرشت  شهر تفصيلي طرح
اق مي مالكيت اتفغيرمجاز كه اكثر آنها در امالك نسقي نيست و در امالك فاقد سند  وسازهايساخت ساماندهي موضوع اخيراً و شد پيگيري موضوع اين پسماند معضل

 وبودجهرنامهب سازمان رياست با خصوص اين در ايمكاتبه بنده گفتند: رشت، شهر هايرودخانه ساماندهي ضرورتبه اشاره آقاي علوي با  .گرفت قرار پيگيري مورد نيز افتد
 النگي استانداري در كه مكرري جلسات طي اما است، شدهانجام ركشو وبودجهبرنامه سازمان در محترم شورا رياست سوي از خوبي هايپيگيري البته داشتم، كشور

 هايهاي فرمانده سپاه استان و هماهنگيپيگيري با ادامه در هرحالبه. داشتند هارودخانه وضعيت تكليف تعيين و انجام بر تأكيد جلسه يك در نوبخت آقاي داشتيم
 تا مايدن كمك رشت شهرداري مالي وضعيت به توجه با خاتم قرارگاه همراه به دولت شد مقرر و شد برگزار االنبياخاتم سازندگي قرارگاه با كارگشا ايجلسه شدهانجام
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 به مردم هايدغدغه به توجه با شورا و است فراسازماني بحث يك رشت شهر هايرودخانه بحث شود، انجام ممكن نحو بهترين به رشت شهر هايرودخانه ساماندهي
 يانم خوبي هماهنگي اخير ساليان طي خوشبختانه قرار گيرد. پيگيري مورد نخست اولويت عنوانبه رود گوهر رودخانه كه شد اين بر قرار است، كار اين انجام دنبال

 ساماندهي ١٤٠٢ سال تا شد خواهد مطرح شورا در امروز كه اياليحه اساس بر و است شده ايجاد رشت شهر اسالمي شوراي و گيالن استان فاضالب و آب سازمان
حق مردم استان همچنين رشت به عنوان مركز استان بسيار  .شد خواهد انجام رودخانه بستر از شهري فاضالب حذف با تومان ميليارد ٦٦ اعتبار با گوهررود رودخانه

  بيشتر از اين است و با توجه به اينكه آلودگي اين رودخانه ها موجب آلودگي تاالب هم خواهد شد، به اين موضوع توجه ويژه شود.
 تاندارياس همكاري با مجلس در مردم نمايندگان سوي از جهادي اقدام يك انتظار نيز هارودخانه اين ساماندهي براي مشخص ملي منابع اختصاص در اينكه بيان با ايشان

  . شد خواهد برطرف جمعي همت يك با تنها ساله چندين معضل اين: ابراز كردند داريم، كشور وبودجهبرنامه سازمان رئيس و
 وجهت با و است استان دادگستري كلرئيس از بنده مستقيم درخواست: كردند اذعان رشت، شهر در وسازهاساخت و غيرمجاز هايساختمان معضل به اشاره با آقاي علوي

 وسازهاساخت اين در گسترده شدتبه خواريرشوه پديده با امروز ما كنند، ورود مباحث اين به ديگر بُعدي از تا هستيم آن در پروژه هاي شهري خواستار ايشان همكاري به
 ١٥ پيشنهاد آن ازاي به و به تأخير بياندازيد روز ٢ را گزارش خالف ساختمان كه اندگفته شهرداري نواحي از يكي در كه است شده بنده به گزارشي. هستيم مواجه

  شود.  برخورد موضوعات اين با ايريشه صورتبايد به كرد؟ خواهد برخورد موضوع با اين كسي چه ماست، كارگر ماه ٦ حقوق مبلغ اين اند،داده رشوه تومان ميليون
ر ي شويم كه ضرآقاي علوي همچنين گفتند: فاصله في ما بين شورا و دادگستري در موضوعات اساسي  و كليدي شهر موجب خواهد شد كه در آينده دچار توقف هاي

وابط شهرسازي جان مردم به آن متوجه مردم است. حتي اگر يك روز هم بگذرد ممكن است ساختمان هايي ساخته شود كه در آن به علت عدم رعايت مقررات و ض
 حل ار مذكور قضيه پيرامون فني و حقوقي هايدغدغه تا كرده تالش شهرداري: كردند شورا خاطر نشان شهري توسعه و عمران محترم كميسيون رييس  خطر بيافتد.

 اين موقت طوربه حداقل بايد نشده برطرف نواقص اين تا و بدهند را هانقص اين تاوان نبايد مردم اما است هايينقص داراي هم موجود قوانين كه بپذيريم بايد اما كند
  حافظ جان مردم باشند ؟ تواندمي چطور طبقه شش يا پنج ساز خالف هايساختمان طرفي از است جدي پيگيري نيازمند اين و شود حل معضالت

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:

 و والدت با سعادت حضرت زينب كبري(سالم ا.. عليها) به پرستار روز تبريك ضمن محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ، عضوشيرزاد فاطمه در ادامه سركار خانم
ل با توجه به نزديك شدن پايان سا :اذعان داشتند كشور و خيرمقدم به جناب سرهنگ دوهندو مسئول محترم ستاد عتبات عاليات استان گيالن، سالمت عرصه قهرمانان

 در كه نرود پيش ايگونهبه شرايط اميدوارم قرار دهند، مورد توجه را ١٣٩٩سال  پايان ماهه سه مالي منابع به مربوط هايريزيبرنامه حترم توصيه مي كنمبه شهردار م
هرداري در ش كارگران و كاركنان مطالبات بايد و باشيم وام و تسهيالت دريافت دنبال و كارگران حجمي به كاركنان مطالبات پرداخت منظورسال مجبور باشيم به پايان

  .كار شهردار و مديران و معاونين مالي قرار گيرد دستور در جدي صورتپايان سال به
 هايرانبح با مقابله و آمادگي براي تدابيري اتخاذ ضرورت بر تأكيد و رشت شهر در برف بارش احتمالبه نماينده محترم شورا در ستاد بحران شهرداري رشت با اشاره

 تعميرات به نسبت سرعتبه جاري سال در رودمي انتظار شد، مردم نارضايتي سبب كه آن مشكالت و گذشته سال برف بارش به توجه با: داشتند ابراز برف بارش از ناشي
شود تا بتوانيم نظارت بيشتري در زمان وقوع  نواحي تحويل اسپيجي نصب با آالتماشين و شود اقدام شهرداري مناطق در زمستاني تجهيزات و آالتماشين تحويل و

 در: كردند شانخاطر ن باشد ، داشته نظارت و كنترل نيز كارگران زمستاني هايلباس بر بايد شهرداري اينكه بر تأكيد ستاد بحران، با عضو محترم  .بحران داشته باشيم
هري كاركنان خدمات ش البسه همچنين. داشت كه متأسفانه فاقد كيفيت مناسب بود  حجمي وجود ارگرانك البسه وضعيت خصوص در هايياخير نارضايتي باران بارش

  .خريداري شود بايستمي دارند مستقيم حضور بارش زمان در و عمراني كه
 تومان ميليارد٩ حدود جمعاً: گفتند و كردند اشاره ٩٩ سال براي بحران حوزه آالتماشين خريد و نوسازي ضرورتنماينده محترم شورا در ستاد بحران شهرداري رشت به

  و فقط هزينه كنيم درست مديريت بگيريم نظر در ...و نمك و شن خريد هايهزينه و آالتماشين بخش تعمير در را مبلغ اين ما اگر دارد، وجود حوزه اين در مالي منابع
  .سنگين اقدام كنيم ولو اضافه كردن يك خودرو هم انجام پذيرد نيمه يا سبك نسبت به خريد خودروهايميليارد توماني مي توانيم  ٩نكرده ايم با توجه به اين بودجه 

بخشي  برداريبهره شاهد مي توانستيم رشت روز در: كردند تصريح ٩٩ سال تمامنيمه عمراني هايپروژه تكليف تعيين بر تأكيد شوراي اسالمي شهر رشت، با عضو محترم
 بازار سطحي هايآب جمع آوري پروژه باشيم، فجر مبارك دهه اهللايام در هاپروژه اين از برداريبهره شاهد شده،انجام هايريزيبرنامه با اميدوارم و اشيمب هاپروژه از اين
  .شوند تكميل بيشتري سرعت با بايد هم هاپروژه مابقي و است انجام حال در پور، رودبارتان و استادسرا نيزقلي شهيد بلوار رشت،
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 شت،ر ملت گمنام بوستان شهداي نامناسب مزار وضعيت به اشاره سركار خانم فاطمه شيرزاد، عضو محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا با
 اجرا طرح ينا در بازنگري است قرار است، اگر شدهپرداختهم  گذشته مطالبات پيمانكار از بخشي و رسيده پايان به مربوطه پيمانكار قرارداد اينكه به توجه با: گفتند
 تمامي انمدير انتصابات در كه رودمي انتظار: افزودند رشت، شهرداري در انتصابات به اشاره با خانم فاطمه شيرزاد  اين پروژه تعيين تكليف شود.  ترسريع هرچه شود،

  .شود تكرار مجدداً بوديم آن شاهد درگذشته كه اتفاقاتي كه نرود پيش سمتي به شرايط ناكردهخداي و شود گرفته نظر در جوانب
در دوران دفاع مقدس و  النيمردم گ ميبا اشاره به نقش عظ ،النياستان گ اتيعتبات عال يستاد بازسازمحترم  سيير، دوهندو ديمج سرهنگ در ادامه جناب آقاي

ر تبه سمت كربال رهنمون شد و راحت رانيخصوص مردم اه (ع) ب تيبعاشقان اهل وببعث عراق قل ميرژ ياشپس از فروپ ابراز داشتند: گيالني  ديهزار شه ٨ ميتقد
  با شكوه حفظ شوند. دينماد است و با كيجهان اسالم  يبرا اتيحرم مطهر، عتبات عال ارتيز يتوانستند برا

ابعاد  و در است جبهه مقاومت ديشه يماني: سردار سلادامه دادند ات،يعتبات عال ارتيبه كشور عراق و ز يمانيحاج قاسم سل ديدوهندو با اشاره به سفر سردار شهآقاي  
كه رهبر انقالب  يانمي. سردار سلبودند زين اتيعتبات عال يزستاد بازسا گذارانيبن شانيو ا ندالگو بوده و هست يستادگيو ا تيشجاعت، انسان ،ياخالق ،يتيمختلف شخص

 را مي دهند اتيستاد عتبات عال ليتشك شنهاديو پ شوديمواجه مين و زائر نيحرم تيبا مظلوم در سفري به عراق اند،نام برده يمانيعنوان مكتب سلبه شانياز تفكرات ا
ه ب اقيعالقه و اشت زانيدهنده ممشاهده كرده است كه نشان ييتارهاستاد رف نيدر ا نكهيا انيبا ب نيهمچن ايشان  .باشديم التيو تشك ساسنامها كي يكه اكنون دارا

  كرده است. هيهد اتي(ع) به عتبات عال تيباش را با اخالص به عشق اهلگوشواره ي: مادرند(ع) است، گفت تيبو اهل اتيعتبات عال
از  يكي: اذعان داشتند ات،يبه ستاد عتبات عال انهيطور سالهزار تومان به ٥پرداخت ساالنه  شيبا اشاره به پو النياستان گ اتيعتبات عال يستاد بازسازمحترم  سيرئ
 سالتبانك ر قياز طرجهت كمك در ساخت و ساز  تواننديافراد م ني. همچننديمشاركت نما ياقدام معنو نيدر ا تواننديم ياست و افراد متقاض ي اينمشاركت يهاراه

 يعني ينهاد انقالب نيسال در بهتر ٣٦: بنده ندافزود دوهندوآقاي   .نديهزار تومان بابت اقساط آن پرداخت نما ١٧مبلغ  انهيكرده و ماه افتيرصورت وام درا به يمبلغ
كه تماس گرفت و  ياز جمله مادر امدهيد يارزشمند يهاحماسه زيهستم ن تيمشغول فعال اتيعتبات عال يكه در ستاد بازسازام و اكنونسپاه پاسداران خدمت كرده

برخوردار هستند  ييباال اريبس تياز ظرف محترم شورا ياعضا ند:كرد ديتأك انيدر پا ايشان  .دهميم ليتحو ادام و آن را به ست(ع) كرده دالشهدايام را نذر سگفت گوشواره
  .ستي(ع) ن نيامام حس يباالتر از خادم يافتخار چيكنند و قطعًا ه فايا ينقش مؤثر اتيعتبات عال رانيدر قالب سف تواننديو م

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ٢٢/٩/٩٩مورخ  ٢٠٨٥ثبت شده به شماره  ٢٠/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٦٣٥ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ١
  الم وصول شد.اع "واگذاري يك قطعه زمين به اداره كل اطالعات استان گيالن"خصوص

در دبيرخانه شورا در  ٢٢/٩/٩٩مورخ  ٢٠٨٤ثبت شده به شماره  ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٧٥٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٢
  اعالم وصول شد. "واگذاري زمين خارج شده از طرح خيابان به وراث باقري"خصوص

ـ ٣  "در دبيرخانه شورا در خصوص ٢/١٠/٩٩مورخ  ٢١٨٩ثبت شده به شماره  ٢٥/٩/١٣٩٩ورخ م ١٣٩٩ـ ١٨٥٨١٦ـ نامه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
  اعالم وصول شد. "٩٩-٨-١٨هفتاد و يكمين نشست نامگذاري معابر مورخ 

ر در دبيرخانه شورا د ٢٤/٩/٩٩مورخ ٢٠٩٥ثبت شده به شماره   ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٧٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٤
با قيد دو فوريت در  "شهرداري رشت ١٤٠٠اي پيشنهادي سال اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ارزش منطقه"خصوص

ون يجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي به كميس
  ربط ارجاع شود.ذي

ـ ٥  "در دبيرخانه شورا در خصوص ٢٦/٩/٩٩مورخ  ٢١٣٠ثبت شده به شماره  ١٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٤٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
س از بحث و با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پ "فروش تعدادي از اتوبوس هاي مالكيتي شهرداري رشت متوقفي در توقفگاه امام علي(ع) قزوين

  تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود.

  



  

~ ١۴ ~ 
 

  دستورات جلسه :

  شماره   ذيـربـط نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

نامه ي رئيس هيئت مديره و 
 مدير عامل محترم شركت آب و
-فاضالب استان گيالن به شماره

مورخ  /ص٨٢٨٥/١٤١/٩٩ي 
ثبت شده به شماره  ١/٦/٩٩

در  ٤/٦/٩٩مورخ  ١٢٧٧
دبيرخانه شورا مبني بر صدور 
مجوز تمديد مصوبه يكصد و 
چهاردهمين جلسه شوراي 
اسالمي شهر رشت مورخ 

 ٧با استناد به بند  ٢٩/٨/٩٨
/ش ١٢٤٣/٩٧مصوبه شماره 

المي شوراي اس ٢٣/٥/٩٧ مورخ
 ٣در ارتباط با تبصره شهررشت

ايجاد قانون « واحده ماده 
تسهيالت براي توسعه طرح هاي 
فاضالب و بازسازي شبكه اب 

 ٢٤/٠٣/١٣٧٧شهري مصوب 
و » مجلس شوراي اسالمي

) مصوبه شوراي اقتصاد به ٧ماده(
شماره 

ا ـ، ب٠٥/٠٧/١٣٩٤مورخ١٤٤٩٧٥
عنايت به اينكه مدت يك ساله 

الغي مقام ـرفه اباجراي مجوز تع
عالي وزارت نيرو در تاريخ 

به اتمام مي رسد به  ٢٥/٦/١٣٩٩
منظور تمديد مجدد ابالغيه 
مذكور و استمرار ايجاد منابع 

  مالي اجراي پروژه هاي مربوطه.

شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه سيون تلفيق  شركت آب و در كمي ضيحات مديرعامل محترم  ي تو
استان و بيان نقطه نظرات اعضاي محترم شورا با تمديد مصوبه ي يكصد و چهاردهمين جلسه ي شوراي فاضالب 

) به شــرط ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٠٦/١٣٩٩ســال از تاريخ ( ٣براي مدت  ٢٩/٨/٩٨اســالمي شــهر رشــت مورخ 
ارد چهار گانه ذيل و به تمديد ســاالنه با ارائه ي گزارش و نياز به اخذ تاييد هرســاله از شــوراي شــهر با لحاظ مو

 شرح (بهاء) ارقام مندرج در جداول و تبصره هاي ذيل آن موافقت گرديد؛

اجراي شبكه فاضالب در مناطق خاص رشت(به پيشنهاد شوراي اسالمي شهر رشت)                                 -١
احداث تصفيه -٣  ريالميليارد  ١٢٠تصفيه خانه  فاضالب جنوب رشت تكميل-٢  ميليارد ريال ١٠٠

- گوهررود(غيرازپاركرودخانهساماندهيادامهـ٤ميليارد ريال  ١٢٠خانه فاضالب كوي امام رضا(ع)  
قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب و «ماده واحده ٣تبصره  الف)  ميلياردريال١٠٠بانوان)

از كليه مشتركين در بخش ) ١_لفا  »ميمجلس شوراي اسال ٢٤/٠٣/١٣٧٧بازسازي شبكه اب شهري مصوب 
) از ٣خانگي، مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان تبصره (

از كليه مشتركين آب در بخش غيرخانگي، به ازاي  )٢الف ـ   طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد.
فاضالب  ٣) ريال به عنوان سهم تبصره ٠،٧آب و مبلغ( ٣) ريال به عنوان سهم تبصره ١هر ليتر آب مصرفي، مبلغ(

هرساله مبلغ نسبت به سال ٢٥/٠٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠ـ از تاريخ  از طريق درج در قبوض دريافت گردد.
و از تاريخ  ١،٢با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠١لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠ش خواهد يافت(تعرفه از تاريخ درصد افزاي ٢٠قبل 

و ١جدولوارقام مندرج در١٣٩٩سبت به تعرفه سال پايه يعني ن ١،٤٤با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠١
  )٢-بند الف

يه مشتركين آب در از كل ١ _ب /  ٠٥/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٤٤٩٧٥) مصوبه شوراي اقتصاد به شماره ٧ماده( ب:
بخش خانگي، مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان سهم 

از كليه  ٢ _ب  ) موضوع مصوبه شوراي اقتصاد از طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد.٧ماده (
) آب از ٧) ريال به عنوان سهم ماده (١في، مبلغ(مشتركين آب در بخش غير خانگي،  به ازاي هر ليتر آب مصر

هرساله مبالغ نسبت به سال قبل ٢٥/٠٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠ـ از تاريخ   طريق درج در قبوض دريافت گردد.
لغايت  ٢٥/٦/١٤٠١و  ١،٢با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠١لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠درصد افزايش خواهد يافت(تعرفه از تاريخ  ٢٠
  ).٢-و بند ب ٢و ارقام مندرج در جدول  ١٣٩٩نسبت به تعرفه سال پايه يعني  ١،٤٤ با ضريب ٢٥/٦/١٤٠٢

 BOTامام رضا(ع) )با مدل تمديد يكساله منوط به آغاز عمليات اجرايي تصفيه خانه شرق رشت(كوي ـ١تبصره 
پيرو مصوبات سالهاي گذشته ادامه ساماندهي فاضالب رودخانه گوهررود  -٢تبصره  نيمه خودگردان مي باشد.

(مسير از پل تالشان تا ميدان دفاع مقدس با اولويت پارك بانوان خواهد بود) در اولويت برنامه هاي اجرايي سازمان 
ريز مبالغ حساب جداگانه اي جهت وا-٣تبصره  خواهد بود. ٧و ماده  ٣آب و فاضالب از محل هزينه كرد تبصره

حاصله از اجراي اين مصوبه توسط شركت آبفا افتتاح و به شورا اعالم گردد. كليه مبالغ واريزي به اين حساب 
مصوبه هزينه گردد و ليست هزينه كرد و  ٤-٣-٢-١مشخص، صرفاً در پروژه هاي مورد تأييد شورا وفق بندهاي

شركت آب و فاضالب گيالن موظف است  ـ ٤ره تبص  صورتحساب ها هر سه ماه يك بار به شورا ارسال شود.
گزارش تأمين منابع و هزينه هاي اجراي پروژه هاي مصوب را هر سه ماه يكبار به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه 

و به تبع آن به تأييد صحن  ٤نمايد. در صورتيكه گزارش مالي ارائه شده مورد تأييد حسابرس قانوني وفق بند 
كليه فرآيند مالي اين  ـ٥تبصره   ت نرسد، اين مصوبه از طرف شورا قابل لغو خواهد بود.شهررششوراي اسالمي

مصوبه در صورت ضرورت تحت نظارت حسابرس قانوني تعيين شده از طرف شوراي اسالمي شهر رشت قرار گرفته 
و متعهد مي سازمان آب و فاضالب مكلف  -٦تبصره   و نتايج حسابرسي به صورت فصلي به شورا گزارش شود.

گردد با توجه به اعتبار اختصاص داده شده براي تكميل تصفيه خانه  فاضالب مسكن مهر، پكيج تصفيه  موجود 
متر مكعب) را از محل اعتبارات عمراني خود سازمان مرمت، بازسازي  و  ١٨٠٠فاضالب مسكن مهر (به ظرفيت 

متعهد مي گردد با همكاري شهرداري رشت نسبت شوراي اسالمي شهر  -٧تبصره   در پارك بانوان نصب نمايد.
به تعيين و دراختيار قراردادن زمين پارك بانوان با لحاظ كردن ضوابط قانوني براي احداث تصفيه خانه ي پارك 

 هاكليه فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، موسسات قرآني، دارالقرآن - ٨تبصره  بانوان اقدام الزم را بعمل آورد. 
ي علميه، گلزار شهداء، يادمان شهداء، امامزاده ها و مكان هاي مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون، هاو حوزه

همچنين پايگاه هاي مقاومت بسيج محالت و ساختمان هاي اداري مراكز عمومي غير دولتي از شمول موضوع اين 
  نمي باشد. مصوبه معاف مي باشند. اين معافيت شامل مكانهاي تجاري وابسته به آنها

٣٣  
٢٦  
  آذر
٩٩  
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  ...................................: ...........................................................................................................................خالصه مفيد مذاكرات 

گيالن مبني بر تمديد مصوبه ي يكصد و چهاردهمين جلسه ي  با پيشنهاد شركت آب و فاضالب استان متن مصـوبه شـورا:
قانون  ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب  ٣درخصوص تسهيالت تبصره   ٢٩/٨/٩٨شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

تمديد ساالنه با ) به شرط ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٠٦/١٣٩٩سال از تاريخ ( ٣) مصوبه شوراي اقتصاد و براي مدت ٧و .. و ماده  (
ارائه ي گزارش و نياز به اخذ تاييد هرساله از شوراي شهر با لحاظ موارد چهار گانه ذيل و به شرح (بهاء) ارقام مندرج در جداول 

 و تبصره هاي ذيل آن،  به اتفاق آرا موافقت گرديد؛
  ميليارد ريال ١٠٠  ( به پيشنهاد شوراي اسالمي شهر رشت)     ـ اجراي شبكه فاضالب در مناطق خاص رشت ١ 

 ميليارد ريال ١٢٠ـ تكميل تصفيه خانه  فاضالب جنوب رشت                                                              ٢
 ميليارد ريال ١٢٠              ـ احداث تصفيه خانه فاضالب كوي امام رضا(ع)                                         ٣
  ميليارد ريال ١٠٠ـ ادامه ساماندهي رودخانه گوهر رود (غير از پارك بانوان)                                        ٤

 ٢٤/٠٣/١٣٧٧قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب و بازسازي شبكه آب شهري مصوب «ماده واحده ٣الف) تبصره 
  »شوراي اسالمي مجلس

) از كليه مشتركين در بخش خانگي، مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان ١ _الف 
  ) از طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد.٣تبصره (

  ) مشتركين خانگي (ريال به ازاي هر ليتر)٣.سهم تبصره (١جدول 
  ماهانه هرواحدبازه مصرف 

  (متر مكعب در ماه)
) ماده واحده ٣سهم تبصره (

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

  فاضالب به ازاي هر ليتر (ريال)

٥  ٠ ٠  ٠  
١٠  ٠ ١  ٥  
١٥  ٠ ١  ١٠  
٢٠  ٧/٠ ١  ١٥  
٢٥  ٧/٠ ١  ٢٠  
٣٠  ٧/٠ ١  ٢٥  
٣٥  ٤/١ ٢  ٣٠  
٤٠  ٤/١ ٢  ٣٥  
٥٠  ٤/١  ٢  ٤٠  

٤/١  ٢  <×٥٠  
:x  (مترمكعب) متوسط مصرف ماهانه آب در هر واحد مسكوني  

آب و  ٣) ريال به عنوان سهم تبصره ١) از كليه مشتركين آب در بخش غيرخانگي، به ازاي هر ليتر آب مصرفي، مبلغ(٢الف ـ 
  درج در قبوض دريافت گردد.فاضالب از طريق  ٣) ريال به عنوان سهم تبصره ٠،٧مبلغ(

درصد افزايش خواهد يافت(تعرفه از تاريخ  ٢٠هرساله مبلغ نسبت به سال قبل ٢٥/٠٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠ـ از تاريخ 
نسبت به تعرفه سال پايه  ١،٤٤با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠١و از تاريخ  ١،٢با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠١لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠

  )٢-و بند الف ١قام مندرج در جدولو ار ١٣٩٩يعني 
  ٠٥/٠٧/١٣٩٤مورخ  ١٤٤٩٧٥) مصوبه شوراي اقتصاد به شماره ٧ب: ماده(

از كليه مشتركين آب در بخش خانگي، مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر )  ١ _ب 
      طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد.) موضوع مصوبه شوراي اقتصاد از ٧واحد به عنوان سهم ماده (
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  ) آب مشتركين خانگي (ريال به ازاي هر ليتر)٧. سهم ماده (٢جدول 
  بازه مصرف ماهانه هرواحد

  (مترمكعب در ماه)
آب مصوبه شوراي اقتصاد  ٧سهم ماده 

  به ازاي هر ليتر (ريال)
٥  ٠  ٠ 

١٠  ١  ٥ 

١٥  ١  ١٠ 

٢٠  ١  ١٥ 

٢٥  ١  ٢٠ 

٣٠  ١  ٢٥ 

٣٥  ٢  ٣٠ 

٤٠  ٢  ٣٥ 

٥٠  ٢  ٤٠ 

٢  <×٥٠  

:x  (مترمكعب) متوسط مصرف ماهانه آب در هر واحد مسكوني  

) آب از ٧) ريال به عنوان سهم ماده(١از كليه مشتركين آب در بخش غير خانگي،  به ازاي هر ليتر آب مصرفي، مبلغ( ٢ _ب
  گردد.طريق درج در قبوض دريافت 

 ٢٥/٦/١٤٠٠درصد افزايش خواهد يافت(تعرفه از تاريخ  ٢٠هرساله مبالغ نسبت به سال قبل ٢٥/٠٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠٠ـ از تاريخ 
و ارقام مندرج در  ١٣٩٩نسبت به تعرفه سال پايه يعني  ١،٤٤با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠٢لغايت  ٢٥/٦/١٤٠١و  ١،٢با ضريب  ٢٥/٦/١٤٠١لغايت 
  )٢-و بند ب ٢جدول 
نيمه خودگردان مي  BOTـ تمديد يكساله منوط به آغاز عمليات اجرايي تصفيه خانه شرق رشت ( كوي امام رضا (ع) )با مدل ١تبصره 

  باشد.
پيرو مصوبات سالهاي گذشته ادامه ساماندهي فاضالب رودخانه گوهررود (مسير از پل تالشان تا ميدان دفاع مقدس با اولويت  -٢تبصره 
  خواهد بود. ٧و ماده  ٣بانوان خواهد بود) در اولويت برنامه هاي اجرايي سازمان آب و فاضالب از محل هزينه كرد تبصرهپارك 

حساب جداگانه اي جهت واريز مبالغ حاصله از اجراي اين مصوبه توسط شركت آبفا افتتاح و به شورا اعالم گردد. كليه مبالغ -٣تبصره 
مصوبه هزينه گردد و ليست هزينه كرد و  ٤-٣-٢-١فاً در پروژه هاي مورد تأييد شورا وفق بندهايواريزي به اين حساب مشخص، صر

  صورتحساب ها هر سه ماه يك بار به شورا ارسال شود.
ـ شركت آب و فاضالب گيالن موظف است گزارش تأمين منابع و هزينه هاي اجراي پروژه هاي مصوب را هر سه ماه يكبار به  ٤تبصره 
و به تبع آن به تأييد  ٤اسالمي شهر رشت ارائه نمايد. در صورتيكه گزارش مالي ارائه شده مورد تأييد حسابرس قانوني وفق بند شوراي 

 صحن شوراي اسالمي شهر رشت نرسد، اين مصوبه از طرف شورا قابل لغو خواهد بود .
قانوني تعيين شده از طرف شوراي اسالمي شهر رشت  ـ كليه فرآيند مالي اين مصوبه در صورت ضرورت تحت نظارت حسابرس٥تبصره 

 قرار گرفته و نتايج حسابرسي به صورت فصلي به شورا گزارش شود.
سازمان آب و فاضالب مكلف و متعهد مي گردد با توجه به اعتبار اختصاص داده شده براي تكميل تصفيه خانه  فاضالب مسكن  -٦تبصره 

متر مكعب) را از محل اعتبارات عمراني خود سازمان مرمت، بازسازي  و  ١٨٠٠كن مهر (به ظرفيت مهر ، پكيج تصفيه  موجود فاضالب مس
  در پارك بانوان نصب نمايد.

شوراي اسالمي شهر متعهد مي گردد با همكاري شهرداري رشت نسبت به تعيين و دراختيار قراردادن زمين پارك بانوان با  -٧تبصره 
  احداث تصفيه خانه ي پارك بانوان اقدام الزم را بعمل آورد. لحاظ كردن ضوابط قانوني براي 

هاي علميه، گلزار شهداء، يادمان شهداء، ها و حوزهكليه فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، موسسات قرآني، دارالقرآن - ٨تبصره 
ت بسيج محالت و ساختمان هاي اداري امامزاده ها و مكان هاي مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون، همچنين پايگاه هاي مقاوم

    مراكز عمومي غير دولتي از شمول موضوع اين مصوبه معاف مي باشند. اين معافيت شامل مكانهاي تجاري وابسته به آنها نمي باشد.
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده  ٢٠/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٨ـ  ٧٦٥١اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در  ٢١/٧/٩٩مورخ  ١٦٤٤به شماره 

مترمربع مساحت واقع در تعريض خيابان(عقب  ٥٠/٢٨نظر دارد نسبت به  تهاتر ارزش 
با ميزان  ٨٦هيم زاده به شماره پالك ثبتي نشيني) ملك متعلق به آقاي رمضانعلي ابرا

مورخ  ١٣٩٩ـ ١٨٩٢٢٨بدهي متعلقه به ملك ايشان برابر نامه شماره ش ر ـ 
شهرداري رشت مبني بر محاسبه و به روزساني فيش هاي عوارضي صادره  ٢٩/٩/١٣٩٩

ريال(پيوستي) و با عنايت به اينكه نامبرده مالك پالك ثبتي  ٦٥٠/٥٨٧/٨٥٢به مبلغ 
، ١٦/١١/٨٦ور واقع در پارك شهر، كوچه سيد ابوالقاسم، كوچه جعفري در تاريخ مذك

را از شهرداري دريافت نموده اند كه بر اين اساس ملك  ٤٨٤پروانه ساختماني به شماره 
(به استناد  ٢٢/٩/٧٩مورخ  ٥مذكور برابر خط پروژه و طرح هندسي كميسيون ماده 

ثبت دفتر  ١٥/١٠/٧٩مورخ  ١٠٦٨٥/٣٣ره نامه اداره كل راه و شهرسازي به شما
جهت اجرا به شهرداري منطقه دو ابالغ  ١٧/١٠/٧٩مورخ  ١٤٧٢٠شهرداري و به شماره 

متري آتي طراحي گرديد و همين موضوع  ٨گرديده است) در حد غربي به صورت كوچه 
در  ٥در پروانه ساختماني صادره منعكس شد. ليكن پس از اين تاريخ كميسيون ماده 

از صورتجلسه خود، مبادرت به حذف كوچه  ٣٣مجدداً و براساس بند  ٢٨/١٠/٨٩ورخ م
(پالك مجاور غربي) پروانه  ١/٨٥ياد شده نمود و بدين واسطه، جهت پالك ثبتي شماره 

نيز صادر شد كه در اين هنگام آقاي رمضانعلي  ٢٨/١٢/٩١مورخ  ٢٩٢ساختماني شماره 
حذف كوچه حد غربي خود گرديد ليكن نامبرده  ابراهيم زاده متوجه تغييرات طرح و

ضمن مراجعه به شهرداري در ازاي گذشت از ضرر و زيان وارده به ملك خود ناشي از 

ــعه  ــيون عمران و توس در كميس
شـــهري شـــورا مطرح و پس از 
يد  بادل نظرمقرر گرد حث و ت ب
شــهرداري رشــت ضــمن به روز 

ساني عوارض سباتي براي  ر محا
ــال  ــوراي ٩٩س ، گزارشــي به ش

اسالمي شهر رشت ارسال نمايد؛ 
معهذا نظر به تغييرات پيشـــين 
خط پروژه و به منظور جلوگيري 
مالي براي مؤدي،  از تضـــرر احت
شهرداري  شنهاد  كميسيون با پي
رشت مبني بر تهاتر بدهي ايشان 
قب  كل ارزش زمين مورد ع با 
ــايت  ــيني، منوط به اخذ رض نش

عا در ك نه اد لب هرگو ـــ لي و س
فقــت موا ــــان  ينــده از ايش    آ

  .مي نمايد

٢٣٩  
٣  

  آذر 
٩٩ 
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تغيير ناگهاني خط پروژه، تقاضاي تهاتر مبالغ متعلقه ناشي از جرايم كميسيون ماده 
اين صد و عوارض درآمدي در عوض ارزش عقب نشيني ملك فوق را داشته است در 

راستا پرونده امر جهت اظهار نظر به مديرت محترم اداره حقوقي، قراردادها و امالك 
مورخ  ٩٤ـ ٥١٩١٦شهرداري رشت ارسال و مديريت حقوقي طي نامه شماره ش ر ـ 

، محاسبه ارزش متراژ عقب نشيني در هنگام صدور پروانه ساختماني طبق ١٤/٤/٩٤
ز بدهي مشاراليه و سپس اخذ مجوز از نظر كارشناس رسمي دادگستري و كسر آن ا

شوراي محترم اسالمي شهر را مورد اظهار نظر قرار داده اند. لذا اليحه فوق در يك 
مرحله به شوراي اسالمي شهر ارسال، ليكن شورا تكميل پرونده در بحث ارزيابي توسط 

ودت كارشناس رسمي دادگستري را مورد تبيين قرار داده و پرونده را به شهرداري ع
مترمربع مساحت واقع در  ٥٠/٢٨نموده اند پس از آن شهرداري منطقه دو رشت ارزش 

مسير تعريض خيابان(عقب نشيني) ملك مذكور را از كانون كارشناسان رسمي 
ريال برآورد گرديد. لذا با عنايت  ٠٠٠/٤٨٢/١دادگستري استعالم نمود و ارزش آن معادل 

ر خط پروژه پس از صدور پروانه و عدم شمول به ضررو زيان نامبرده ناشي از تغيي
تسهيالت مربوط به عقب نشيني به ملك مذكور و درخواست تهاتر بدهي ايشان با ارزش 
عرصه واقع در مسير تعريض با تأكيد بر اينكه پرداخت مابه التفاوت مبالغ فوق از سوي 

وارده و شهرداري منتفي است و مشاراليه طي اقرارنامه رسمي نسبت به خسارات 
مساحت ميزان عقب نشيني و هرگونه ادعا و اعتراض و مراجعه به مراجع قانوني و 

  قضايي را از خويش و قائم مقام قانوني خود سلب خواهد نمود اقدام نمايد.

  .................................................................................................................................................................................... خالصه مفيد مذاكرات :
مترمربع مساحت واقع در تعريض خيابان(عقب  ٥٠/٢٨تهاتر ارزش "با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص متن مصـوبه شـورا:

متعلقه به ملك ايشان برابر نامه شماره ش ر ـ  با ميزان بدهي ٨٦نشيني) ملك متعلق به آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده به شماره پالك ثبتي 
ريال و به منظور جلوگيري  ٦٥٠/٥٨٧/٨٥٢شهرداري رشت در ازاء فيش هاي عوارضي صادره به مبلغ  ٢٩/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ١٨٩٢٢٨

در  يت كلي و سلب هرگونه ادعااز تضرر احتمالي براي مؤدي با توجه به تغييرات پيشين خط پروژه، با  تهاتر بدهي ايشان ، منوط به اخذ رضا
 نفر از اعضاي محترم شورا،  به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٨آينده نسبت به متراژ عقب نشيني، با توجه به حضور 

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

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
 ٢٥/٤/٩٩/ش مورخ ٨٧٣/٩٩ شماره طرح نه تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به

ي شوراالزام شهرداري رشت به ارسال پرونده ساختمان هاي با قدمت بيشتر از هفتاد سال به "درخصوص 
         جهت بررسي  و تصويب . "شهر و گرفتن مجوز شورا قبل از صدور پروانه

ز ا شتريبا قدمت ب يهارشت به ارسال پرونده ساختمان يطرح الزام شهرداردر خصوص  شورامحترم عضو  ،يرسول رضاآقاي   خالصه مفيد مذاكرات :
 يهرداركه الزام ش نجاستيبنده در ا ياما نگران ستم،يناين طرح : بنده مخالف اظهار كردندشهر و گرفتن مجوز شورا قبل از صدور پروانه  يهفتاد سال به شورا

ه ونما چگچند مسئله در اينجا مطرح است؛ اول اينكه: :ندادامه داد ايشان  م؟يساختمان مجوز ساخت نده كيموضوع بر اساس كدام حق است كه به  نيبه ا
ملك مجوز  كيبه  توانديبا توجه به مجوز شورا م يكه شهردار قيد شده استقانون  يكجا دوم اينكه:؟ استسال  ٧٠ يساختمان باالقدمت  مييبگو ميتوانيم

 سپس آقاي  ما است. يقانون اراتياز اخت رجموضوع خا نيقطعاً ا ،دموضوع شو نيمانع ا دكه بخواهدارد  يحق قانون سوم اينكه : آيا شوراي شهرساخت ندهد؟ 
از  تيطرح حما به بند كيعنوان هتر بود كه بهو ب مطرح شدي قبلي  در جلسه يذاكر يموضوع توسط آقا ني: اعنوان داشتند طرح نيخصوص ا در يعلو

ه ك قيد نشدهطرح  ني: در اندافزود علويآقاي  .اضافه مي شد ،ديرس بيبه تصوو اعضا با آن موافق بودند  يشهر رشت كه تمام يخيتار يبناها يسازمنيا
اين امر صورت شهر  ياسالم يخذ مجوز از شوراأخذ پروانه با اطالع و أ يبرا در چنين مواردياست كه  نيبحث ابلكه  پروانه ساخت به مالك ندهدي شهردار
 مثال خانم دكتر حساس خواه به موضوع خانه محل يبرا م،ينده اي ميمجوز بده يبه ملك ميكه بخواه ستيناين موضوع  ،ني: بنابراندكرد ديتأكايشان   .پذيرد

شت در ر يشهردار ينيمعاونت بازآفر يموضوع از سو نيو ا ستيآن ن يبرا يداريشده است، اما خرميراثي اشاره كردند كه ثبت يفومن ونيسكونت استاد ش
 ستونيب ابانيدر خ سيسابق انگل يساختمان كنسولگر ي: براندنشان كرد رخاط شورا شهري توسعه و عمران كميسيون رييس محترم   بود. يريگيپ لحا

ه ك ينيچننيا يميامالك قد يسامانده يو اقدام برا يگر يتول ايشود كه آ يزيربرنامه ديموضوع با نيا يخذ پروانه مراجعه كرده است، براأمالك جهت 
 رزايه مخان يمرسوم بوده است، اگر در گذشته شورا برا زيدر گذشته ن ينيچننيموضوعات ا ر؟يخ اياست  تيدارد، در اولو يفرهنگ يخيتار نهيشيهركدام پ

به شورا  يموارد نيچن كهشده  منظور ارائه نيطرح به ا نيد: ادنكر حيتصرآقاي علوي   نام در شهر رشت وجود نداشت. نيبه ا يزيچ گريورود نكرده بود د
به  يملك يفرهنگ راثياداره كل م يبسا كه بتوان با همكارچه ند،يامالك اقدام نما نيا يموارد خاص در بحث تملك و كاربر صيارائه شود تا در صورت تشخ

 ميقد يدر شهر رشت كه معمار رد،يصورت گ ياقدامات شدمياگر پروانه صادر نشده بود  زي: در بحث خانه استاد ابتهاج ننداذعان داشت ايشان   .برسد يثبت مل
 دانيمدر سبزهقديمي و اوقافي كه  يملك راًي. اخ است يفرهنگ راثيو م يها با شهردارساختمان نيا صيكه تشخ وجود دارد يبا ارزش يهادارد ساختمان يشهر
  شد! به چند دهنه مغازه  ليتبد بود رفته نيدر گذر زمان از ب و بود

الزام شهرداري رشت به ارسال پرونده ساختمان هاي "در خصوصبا طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا  متن مصـوبه شـورا:
(پيوستي)و مفادطرح پيشنهادي، با توجه "با قدمت بيشتر از هفتاد سال به شوراي شهر و گرفتن مجوز شورا قبل از صدور پروانه

 نفر از اعضاي محترم شورا،  به اتفاق آرا، موافقت گرديد . ٨به حضور 

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٤

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

  متن مصـوبه شـورا:
نفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه  ٨نظر و اخذ رأي، با توجه به حضور همچنين پس از بحث و تبادل

 ٢٠/٠٨/٩٩مورخ  ٩٩-٦٨٣١-رف ش ، ١٨/٩/٩٩مورخ  ٧٩٧٣/٩٩ش ر ف ـ العاده شورا به منظور لوايح پيشنهادي شهرداري فوق
روز چهارشنبه مورخ  ١٠رأس ساعت ٢٩/٠٤/٩٩مورخ  ٩٩-٢٨٤٩-رف و ش ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٧٨ش ر ف ـ  ،

 برگزار گردد. ١٠/١٠/١٣٩٩

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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شهر اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٠:٤٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه، ٨/١٠/٩٩مورخ ٢٢٤٥براساس دعوتنامه شماره 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   جلسه : اتدستور

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   ٤٠/٤٤٩٠مبني بر صدور مجوز وصول بهاي مقدار مساحت  ١٨/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٧٩٧٣بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
ؤخر كارشناس مترمربع بابت قدرالسهم تفكيك زمين دارايي به شهرداري و براساس كارشناسي م ٦١٥مترمربع زمين به كسر مقدار مساحت 

  ريال و.. . ٠٠٠/٦٨٠/٢٧٦/١٦ريال،مجموعاً به مبلغ ٠٠٠/٢٠٠/٤رسمي دادگستري از قرار مترمربعي 

  مصوبات  ٥و اعالم نظر درخصوص بند  يبررس رامونپي٩/١٠/٩٩مورخ  ١٣٢٩٠/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 حفظ، سازي، ايمن از حمايت به رشت شهرداري با موضوع (الزام ١٩/٩/١٣٩٩مورخ شهررشت اسالمييجلسه شورا نهفتاد و پنجمي كصدوي

  رشت). شهر تاريخي بناهاي تك اقتصادي-فرهنگي برداري بهره و احياء

   نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيدحاج قاسم سليماني، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با ، منشي محترم شــورامحمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

اظهار  ،يمانيحاج قاسم سل ديسردار شه نامهتياز وص ياشاره به قرائت فرازعرض سالم با  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن احمد رمضانپور نرگسيسپس، جناب آقاي 
 خواهنديكه م يرانيمد يخصوص براه در امور مختلف اثرگذار بوده و ب و ها باشدانسان يراهگشا توانديآنان م يهانامهتيچمران، وص ديمكتب اسالم همچون شه افتگانيتي: تربداشتند

سالگرد  نيروز با اول نيا زي. امسال نكنميو تشكر م ريثبت روز رشت تالش كردند تقد يكه برا ي: از آنانافزودندروز رشت،  دنيبا اشاره به فرارسآقاي رمضانپور  مردم خدمت كنند. يبرا
  .مينمايعرض م تيتسلمناسبت ها را نيز  نيا كهزمان شد هم هيفاطم اميا نيو همچن يمانيشهادت سردار حاج قاسم سل

روز داشته  نيا يبرا جامعيبرنامه  ميكرونا نتوانست روسيو وعيش نيو همچن يمانيسالگرد شهادت حاج قاسم سل نياول ه،يفاطم اميروز رشت با ا يزمان: با توجه به همندكرد ديتأك ايشان
  روز برگزار خواهد شد. نيشهر رشت در ا ياسالم يو شورا يشهردار يو روابط عموم يسازمان فرهنگ قياز طر ناريصورت وببه ييهااما برنامه م،يباش
  .ندگفت كيروز را مجددًا تبر نيا دنيمشهد و تهران به مناسبت روز رشت، فرارس يهايرشت و شهردار يشهردار انيم ينامه گردشگرشهر با اشاره به انعقاد تفاهم يشورا ييس محترمر

با  ميواردي: امندو اذعان داشت ندگفت تيو تهن كيكشور تبراهل رشت در داخل كشور و خارج از  يحيمس انيشهرروز را به هم نيا ،يالديسال نو م دنيبا اشاره به فرارس نيهمچن ايشان
 يمانيسالروز شهادت حاج قاسم سل دنيدر ادامه با اشاره به فرارس رمضانپورآقاي   برسد. انيبه پا زمانيكرونا در جهان و كشور عز روسيو وعيش ليموجود به دل طيپروردگار شرا تيعنا

ها و چه در آخرت آن ايما را هدف قرار داده و به شهادت رسانده است و مطمئنًا چه در دن ياز سرداران مل يكيكه  كندياقرار م نجايسلطه در ا: نظام ندالمهندس، گفت يابومهد شهيد و
  خواهد رفت. نيآنان از ب يهاسخت از آنان گرفته و توطئه يطور كه عنوان شد انتقامكرد و همان دخواهن افتيپاسخ خودشان را در

است كه بودجه در  ني: روال بر ااذعان داشتند اند،دهيرشت زحمت كش يشهردار ١٤٠٠بودجه سال  يزيربرنامه يكه برا ياز كسان ريشهر در ادامه جلسه با تقد يشورا رم محت سيرئ
مان ز م،يهنگفت به شهروندان هست يهانهيهز ليشاهد تحم يامنطقه متيدر ارزش ق يسازشود، به نام ساده يشورا بررس يو اعضا نيصورت جداگانه با حضور مشاوربه هاونيسيكم

محترم  سييشورا و رمحترم  يو از اعضا ستيشده مناسب نقيد عنوان بودجه به ليفا نيكه در ا يزيو متأسفانه چصرف شده است  براي بنده ارسال شد، كه يليفا زيادي جهت بررسي
  به درآمد نفت است. وابسته و  ميبا مشكل مواجه هست زيكشور ن يسينودجه. متأسفانه در بوندالزم را انجام ده يهايريگيكه پ خواهميبودجه م ونيسيكم

وع در حال موض كي ياسالم ي: در مجلس شوراخاطر نشان كردندرفته است،  يبه سمت تخلفات ساختمان يوابستگ زيرشت ن يمتأسفانه در بحث بودجه شهردار نكهيا انيبا ب ايشان
 يبرا يو امكان بروز ورشكستگ ميمواجه شو يجد التممكن است با مشك يزيرنوع برنامه نياصالح شود و با توجه به ا هايو ماده صد شهردار ياست كه بحث تخلفات ساختمان يررسب

ا در اطالع دهند ت ستياعضا مناسب ن يجلسات در صبح برا ياگر زمان برگزار: ندكرد ديجلسات شورا، تأك يدر برگزار ريبا اشاره به تأخ انيدر پا رمضانپورآقاي  ما وجود خواهد داشت.
  .شوديجلسات م دربه حضور اعضا  يشتريدر سال آخر شورا توجه ب زيو اكنون ن ستا بسيار حائز اهميت جلسات شورا رايز م،يبرس جهيخصوص به نت نيا

  

 ١٠/١٠/١٣٩٩ مورخ :     ١٧٧ماره: جلسه ش     
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  نطق پيش از دستور ناطق اول:
و  ميا: ما هنوز وارد بحث بودجه نشدهاذعان داشتندتعرفه  نييتع يشورا با اشاره به بحث بررس يعمران و توسعه شهر ونيسيكم ييس محترمر ،يعلو نيرحسيام ديسدر ادامه آقاي 

كه آمده  يامنطقه متيبحث ارزش ق يگريو د يدفترچه عوارض شهردار هيمورد اصالح كيتعرفه عوارض در دو بخش به شورا ارسال شده است،  عوارض است. نييبحث در خصوص تع
و ما هنوز وارد بحث  فتادهيساالنه اتفاق ن متور شياز افزا شتريو ب رمتعارفيخارج از عرف و غ شيافزا چيها هفرمول يسازلحظه در بحث ساده نينشده است. تا ا ياست و هنوز بررس

ساله در نرخ عوارض موردنظر باشد، همه يعادالنه ساز ديبا يشهر يهايزير: در برنامهند، عنوان داشتشوراسعه عمران و تو ونيسيكمييس محترم ر  .ميانشده يادفترچه ارزش منطقه
در ادامه جناب آقاي احمد رمضانپور، رييس محترم شورا، ضمن تشكر از توضيحات  .رديصورت بگ ييعقال ماتيتصم زين يدر سال جار دوارميو ام رديگيصورت م ييهاهيها اصالحتعرفه

شناسيم، بنده به عنوان كارشناس بودجه و به عنوان شخصي كه در جايگاه رياست شورا قرار نمي ديگري نفعذي ما آقاي علوي اذعان كردند: ذينفعان در مبحث تعرفه مردم هستند و و
 در ٢D. داشت خواهيمافزايش درصد ٣٥ ميانگين طوربه كه دانممي و امكرده بررسي بنده اما است، نشده بررسي P اكنون: افزودند ايشان برخي موارد هستم.  گرفته ناگزير به يادآوري

 هشدار خصوص اين در بنده اما ايدنرسيده موضوع اين به شما. داشت خواهيم را وحشتناك عددي كنيدمي M ضربدر را آن وقتي و ايدرسانده عدد به امروز و ايدداده افزايش گذشته سال
 ترتخصصي كار تا شود بررسي مشاوران و هاكميسيون اعضاي حضور با و هاكميسيون در موضوع كه است اين بنده درخواست: كردند  تأكيد رشت شهر شوراي رييس محترم .دهممي

  .گفتند تسليت را موزيك گروه و معبر سد در رشت شهرداري همكاران از تن دو درگذشت همچنين ايشان.شود انجام

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
 يحيمس انيروز را به هموطنان و همشهر ني(ع)، ا حيمس يسيوالدت حضرت ع كيشورا، با تبر كيونقل و ترافحمل ونيسيكممحترم  سيير،  پور يحاج لياسماع در ادامه آقاي

ها ر دلرا سردا شانياند و اسردار حاج قاسم گذاشته يمناسب برا ي: ناماذعان داشتند يمانيسالروز شهادت سردار حاج قاسم سل دنيبا اشاره به فرارس نيهمچنايشان  .ندگفت كيتبر
 كرديمرد بزرگ با ستمكاران مبارزه م نيا. مينمايعرض م تيسلرا ت يمانيكشورمان و مردم جهان شهادت حاج قاسم سل فياست. بنده به مردم شر شانينام برازنده ا نياند. اعنوان كرده

ه را نكهيا انيپور با ب يحاجآقاي   همه ما مورد احترام و عالقه بوده است. يبودند كه برافردي واال مقام  شانيا رايشود، ز يمرد بزرگ استفاده ابزار نينشود كه از ا طوري دوارميو ام
 روسيو نيا دوارميو ام كنميعرض م كيرا تبر يرانيواكسن ا نيبنده استفاده از اول ني. همچنميكن يرا ط ريمس نيو كنار هم بودن ا يبا همدل دي: باعنوان داشتنداست،  شيدر پ ياديز

 ونيناسيروند واكس نيشهردار اسبق رشت بودند و ا يليخل يشدند فرزند آقا ونيناسيواكس رحلهم نيكه در ا ياز سه فرد يكياضافه كرد كه  زينكته را ن نيا ديشود. با كنشهيرهرچه زودتر 
رييس محترم كميسيون حمل و   است.دهينرس انيبه پا يزيچچيكنند.هنوز هتيرارعايبهداشت يهاپروتكل همچنان تاخواهمي:ازمردم مندكرد ديتأكايشان  همچنان ادامه خواهد داشت.

شورا محترم  استيارائه دهند. بنده به ر را بودجه در لحظات پايانينشود كه  گونهنيا و را ارائه دهند ١٤٠٠تقاضا دارم تا بودجه سال  رشت ياز شهردار نكهيا انيبا ب نقل و ترافيك شورا،
    با حضور شهردار شركت نخواهم كرد. يرعلنيجلسه غ چيدر ه گريبنده داما حضور پيدا نمي كنند!  يندايب به جلسه خواهديم محترم بار است كه شهردار نيچندم نيا دهم،يتذكر م
ه است شد ياديز يهاقرارگاه خاتم تالش يد؟ برانپشت پرده صحبت كنبايد از و به مردم پاسخ بدهد. چرا  حاضر شوددارد در جلسه شورا  فهي: شهردار وظندكرد حيپور تصر يحاجآقاي 

شهردار  يتر از حضور در جلسه شورا برامهم يكار چيه رايز ،نكند هيموارد را توج نيشورا ا محترم استياست كه ر ني. خواهش بنده ادهديمورد نم نيدر ا يپاسخ چياما شهردار ه
خودش  پرسنلكه به  كنميم هيتوص ياحمد ي: بنده به آقانداذعان داشتايشان   است؟ افتهيكه شهردار پاسخ بدهد كه چرا در جلسه حضور ن دهميخصوص تذكر م نيفلذا در ا ست،ين

 نيو ا ديآيم يكه احمد كردميبنده گمان م م؟يزنيخودمان را م يروهايكه ن ميكنيم يكه انجام نداده است؟ چرا كار ديكنيم يخودتان را متهم به كار ريمد دييآيتهمت نزند، م
پس از  يكي مياداده نهيآنان هز يو برا ميادهيكشها زحمتآن يكه برا افراديحرف بزنم،  ديو با كنميم تياما متأسفانه همچنان ادامه دارد. بنده احساس مسئول شوديها جمع مبرنامه

ما ا ديبا فساد مقابله كن دي: به شهردار اعالم كردم كه شما آمدندنشان كرد شورا خاطر سهيرئئتيهمحترم  عضو  در حال رخ دادن است؟ ي. چه اتفاقرنديگيمورد اتهام قرار م يگريد
متأسفانه دارند به  ،شوديروند دوستانه حل نم ني! ادياندازيشهرداران سابق م اديشهردار شما مرا به  يآقا كنم،يثابت م شانيرا به ا موضوع نيو من ا ديكنيمناآگاهانه به فساد كمك

 نجايدر ا : متأسفانه هركسندكرد حيتصر د،يكرد و به اوج رس ارتقا پيداهركس از رشت رفت  نكهيا انيبا ب آقاي حاجي پور  .ندياين نجايتا از شورا فرار كند و به ا كننديشهردار كمك م
 تبهتر شدن اوضاع است، بنده نه به دنبال انتخابا يكردم برا يتند يهستم، اگر كم ي. بنده آدم صبورميدر كنار هم با متانت و آرامش حضور داشته باش دوارميرفت. بنده ام نيماند از ب

درادامه آقاي رمضانپور، رئيس محترم شورا، با اشاره به فرمايشات آقاي حاجي پور عنوان داشتند:  .دخود عمل خواهم كر فهيكه حضور دارم به وظ يروز نياما تا آخر گر،يد زيهستم و نه چ
رم محت شهردار و پور حاجي آقاي مابينفي موضوع اين كه بود مديران به زني اتهام خصوص در موضوع يك شد، اشاره هاصحبت در موضوع دو. هستند احترامقابل ما براي پور حاجي آقاي
 ت،شوراس جلسه در رشت شهردار عدم حضور  بحث ديگر گفتند: موضوع پور آقاي حاجي توسط شدهمطرح موضوعات به پاسخ در ايشان همچنين  .نيستم جريان در بنده و است رشت

 ارائه براي ايشان تا شد مصوب رئيسههيئت در شهردار فعاليت از ماه دو حدود گذشت به توجه با و نداشتند شورا جلسه در شهردار حضور براي درخواستي محترم شورا اعضاي تاكنون
 گفتم ايشان هب نيز بنده كه دادند توضيح كشور وزارت از هيئتي حضور و استانداري در پسماند جلسه خصوص در و گرفتند تماس بنده با شهردار گذشته روز اما بيايند، شورا به گزارش

  .شود موكول بعد هفته به شورا در ايشان حضور و يابند حضور جلسه آن در

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:

 اميو ا يمانيسالروز شهادت سردار حاج قاسم سل دنيفرارس تيشورا ضمن تسل يو خدمات شهر ستيز طيبهداشت، مح ونيسيكممحترم  ، رييس يبهراد ذاكردر ادامه آقاي دكتر 
 يهانهيحاضرند به هزو  كننديعمل خود اعتراف م نيو بعد به ا رساننديسردار بزرگ را به شهادت م نيروش ا نيترنشان ترس دشمنان است كه به ناجوانمردانه ني: اندگفت ه،يفاطم
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اظهار  زين فكي –تهران  ٧٥٢ يمايهواپ نانيسرنش يداده برابا اشاره به حادثه رخ يذاكرآقاي  است. يمانينشانه ترس آنان از نام سردار سل نيتن بدهند و ا يخود در برابر افكار عموم
روز رشت،  دنيبا اشاره به فرارس يشانا  .مينمايعرض م كيوطنان ارامنه تبر(ع)را به همحيحضرت مسالديم ني. همچنكنميمعرض تيحادثه را به خانواده درگذشتگان تسل ني: اندداشت

 م،يبرسان يبعد يهاآن را به نسل دياست و ما با دهيكه از گذشتگان به ما رس يراثيتوجه به م يباشد برا يشده است تا تلنگر يگذاربه نام روز رشت نام دي ١٢ دي: شاخاطر نشان كردند
 يفاقات: متأسفانه اتندساختمان دانشسرا، افزود ديبا اشاره به موضوع خر شورا بهداشت ونيسيكممحترم  رييس .ميسانبر جهيبه نت ستيباينشده است كه م امور انجام نياز ا يبخش ديشا

ساختمان  نيا ديبا خر دوارميام كه كنديم ديآن را تهد زشيموارد تملك ساختمان دانشسرا بود كه خطر ر نياز ا يكينشد و  يريگيپ يخوبدرباره رشت رقم بخورد به توانستيكه م
 نير اد زياز افراد ن ياست و تعداد شيواكسن در مرحله آزما ني: اندبا اشاره به موضوع واكسن كرونا، اظهار داشت يذاكرآقاي  .ميبه شهروندان بده ستهيشا ياهيدر روز رشت، هد يخيتار

  .مياشنب يواكسن خارج ديناجوانمردانه مجبور به خر ميتحر طيشرا نيو در ا ميوابسته نباش يرسد تا به كسب جهيواكسن به نت نيكه ا ميكنيآرزو م زياند و ما نشده دايموضوع كاند
 نيدر دسترس قرار دارد و ا يراحتبه اهيداروها در بازار س نياست كه ا يدر حال نيا م،يمواجه هست قهيبا مض ييبه لحاظ دارو النيدر استان گ رياخ اميشدت در ا: بهندادامه داد ايشان
شده در ادوار گذشته شورا  به اقدامات انجام ايشان  ورود كنند. تيبابت به جد نياز ا ينظارت يهادستگاه ميانتظار دار .وجود دارد تيوضع نيبزرگ در ا يايماف كيكه  دهدينشان م

يقرار م ديجان و مال شهروندان را مورد تهد يخطرات فراوان هانينوع از زم نيوسازها در اساخت يمندضابطهواسطه عدم : متأسفانه بهندو گفت نداشاره كرد ينسق يهانيزم رامونيپ
به  شتريبا اشاره به توجه ب انيدر پا نيهمچن يذاكرآقاي   آمده است.عملبه يريمجاور از ادامه كار جلوگ يهاساختمان لفاتتخ ليپروانه به دل يساختمان دارا كي گريد ي. از سودهد

و  لدايهمچون شب  ييهادر مناسبت ييهاهيكارت هد افتيكمتر است در زمان در شانانهيماه يافتيكه حقوق در ييروهاين دي: معتقدم باندكرد حيرشت، تصر يشهردار يحجم يروهاين
از  ديبازد ياز وزارت كشور برا يتيأبنده حضور ه ري: علت تأخندبا حضور در جلسه شورا اظهار داشترشت محترم  شهرداري، محمد احمدآقاي ادامه جلسه  در  باشند. تيدر اولو رهيغ

  . دهميداشته باشند بنده به صحن خواهم آمد و گزارش عملكرد م ليشهر رشت تما يشورامحترم  ي: هرگاه اعضاندكرد ديرشت تأكمحترم  شهردار   سراوان بوده است. تيسا

   ها و لوايح:اعالم وصول طرح 

ـ ١ كمك "در دبيرخانه شورا در خصوص ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢١ثبت شده به شماره ٢٥/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٥٧٢٣ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
  اعالم وصول شد."مالي به آقاي رحمان ايمان طلب

ـ ٢ كمك "در دبيرخانه شورا در خصوص ٧/١٠/٩٩مورخ ٢٢٢٢شده به شماره ثبت  ٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٦٤٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
  اعالم وصول شد. "مالي به آقاي حسن اسدي

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٤ثبت شده به شماره  ٢٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨١٥٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٣
  م وصول شد.اعال "كمك مالي به خانم سميرا مرادي

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٣ثبت شده به شماره  ٢٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٠٩١ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٤
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به انجمن هموفيلي ايران در استان گيالن

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٠ثبت شده به شماره  ٢٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٤٣٠٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٥
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به آقاي سيد جواد حسيني

در دبيرخانه شورا در  ٨/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٤٣ثبت شده به شماره ١/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٢٢٦ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٦
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و  "چاپ و خريد نشريات و مطبوعات"تحت عنوان ١٢٠٥٠١عتباري افزايش رديف ا"خصوص

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

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٥ثبت شده به شماره ٢٨/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٣٣٠ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٧
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ  "جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي"تحت عنوان  ٢٠٧٠١٠٠٢افزايش رديف اعتباري 

  ؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود.رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٦ثبت شده به شمار ٢٨/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٧٣٩ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٨
ر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظ فوريت دو قيد با "شهرداري رشت ١٣٩٧تفريغ بودجه سال 

  آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع شود.
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  :دستورات جلسه  *         

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره  ١٨/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٧٩٧٣اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ٢٤/٩/٩٩مورخ  ٢٠٩٦

مترمربع بابت  ٦١٥مترمربع زمين به كسر مقدار مساحت  ٤٠/٤٤٩٠وصول بهاي مقدار مساحت 
تري از قرار قدرالسهم تفكيك زمين دارايي و براساس كارشناسي مؤخر كارشناس رسمي دادگس

ريال و متعاقبا تفكيك پالك هاي  ٠٠٠/٦٨٠/٢٧٦/١٦ريال،مجموعاً به مبلغ ٠٠٠/٢٠٠/٤مترمربعي 
رشت واقع در جاده الكان ابتداي مسجد آقا سيد حسن جنب  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠و  ١٢٩ثبتي 

مجتمع پزشكان آمار با رعايت ضوابط شهرسازي، با عنايت به اينكه براساس مصوبات مورخ 
اصالحي قانون شهرداري ها شركت تعاوني مسكن كاركنان  ١٠١كارگروه ماده  ٢٣/١/٩٥و  ٢١/٥/٩٣

مترمربع  ٤٠/٤٤٩٠دارايي از بابت تفكيك پالك هاي ثبتي  فوق الذكر مي بايست مقدار مساحت
زمين تحت عنوان قدرالسهم تفكيك به شهرداري رشت واگذار نمايد و شركت تعاوني مذكور نيز 

اصالحي قانون شهرداري ها بهاي مقدار مساحت فوق الذكر   ١٠١ماده  ٤د به استناد تبصره تقاضا  دار
بر اساس نظر  ١٣٩٤را به حساب شهرداري واريز نمايد. نظر به اينكه ارزش زمين موردنظر در سال 

ريال برآورد  ٦٥٠,٠٠٠از قرار متر مربعي  ١٥/١١/٩٤كارشناسي كارشناس رسمي دادگستري مورخ 
ريال بابت بهاي مقدار مساحت  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠مبلغ  ١٧/١/٩٥ه است كه آن تعاوني در تاريخ گرديد

  ٢/٩/٩٩مترمربع را به حساب شهرداري واريز نموده است كه حاليه براساس كارشناسي مورخ  ٦١٥
ريال برآورد  ٠٠٠/٢٠٠/٤هيأت كارشناسان رسمي دادگستري ارزش زمين مورد نظر از قرار مترمربعي 

  الم شده است، اقدام نمايد.و اع

در كميسيون برنامه 
جه و حقوقي  و بود
ــورا مطرح و پس  ش
از بحث و تبادل نظر 
شنهادي  با اليحه پي
شـــهرداري موافقت 

  شد.
  
  

يون  ميســــ ك در 
ـــعــه و عمران  توس
شورا مطرح  شهري 
بحــث و  پس از  و 
تبــادل  بــا اليحــه 
ــادي  ــه ــيشـــــن پ
شـــهرداري موافقت 

  شد.

١٧٠  

  

  

  

٢٤٣  

٧  
  دي
٩٩  

  

  

١  
  دي
٩٩  

  ..............................................................................................................................................  خالصه مفيد مذاكرات :
مترمربع زمين به كسر مقدار مساحت  ٤٠/٤٤٩٠وصول بهاي مقدار مساحت "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص متن مصـوبه شـورا:

مترمربع زمين بابت قدرالسهم تفكيك زمين دارايي و براساس كارشناسي مؤخر كارشناس رسمي دادگستري از قرار مترمربعي  ٦١٥
جاده رشت واقع در  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠و  ١٢٩ريال و متعاقباً تفكيك پالك هاي ثبتي  ٠٠٠/٦٨٠/٢٧٦/١٦ريال، مجموعاً به مبلغ ٠٠٠/٢٠٠/٤

 .دالكان ابتداي مسجد آقا سيد حسن جنب مجتمع پزشكان آمار با رعايت ضوابط شهرسازي و با  مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گردي

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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ف
دي

ر
  

نظر   دستور جلسه
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به شماره   ٩/١٠/٩٩مورخ  ١٣٢٩٠/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
هفتاد  كصدويمصوبات  ٥نظر درخصوص بند و اعالم يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب ١٠/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٦٥

  به شرح؛ ١٩/٩/١٣٩٩مورخشهررشت اسالمييجلسه شورا نو پنجمي
كه عنوان ميدارد: اصل بر برائت است. هرگونه اقدام  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال  ٤ـ با توجه به ماده ١

نده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام محدود كن
قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد 

ه اخذ احكام قضايي ورود به امالك ميراثي ( كه مالك ، پروسه و نحو٥بند  ١كند، لذا توصيه مي گردد در اجراي تبصره 
آنها نامشخص بوده و رها شده است) از سوي شهرداري با رعايت كليه جنبه هاي حقوقي به صورت شفاف تدوين و تشريح 

 گردد.
آثار در صورتي كه عمليات دولت براي حفاظت  – ١٣٠٩مصوب  –ـ گرچه طبق ماده پنجم قانون راجع به حفظ آثار ملي ٢

قانون  ٥٠ماده  ٣ملي ثبت شده مستلزم مخارجي شود دولت از مالك مطالبه عوض نخواهد نمود لكن به موجب تبصره 
، قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا ١٣٨٧مصوب سال  –ماليات بر ارزش افزوده 

ماكني كه در زمره آثار ملي به ثبت رسيده يا مي رسند از پرداخت وجوه به شهرداري از جمله قانون معافيت ابنيه و ا
مصوبات در حدي كه متضمن معافيت  ٥بند  ٣ملغي گرديده است. بنابراين تبصره  – ١٣٧١مصوب  -عوارض شهرداري

  بناها و اماكن تاريخي از پرداخت كليه عوارض شهرداري مي باشد مغاير قانون است.

      

  .............................................................................................................................................   خالصه مفيد مذاكرات :
  اعالم گردد: ديبه اتفاق آرا مقرر گرد رأي اخذ و نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا: 

 از حمايت به رشت شهرداري الزام" طرح  در ارتباط با شهر رشت ياسالم يشورا  ١٩/٩/١٣٩٩  مورخ ١٧٥  مصوبات جلسه ٥ در خصوص بند 
  ؛ "رشت شهر تاريخي بناهاي تك اقتصادي-فرهنگي برداري بهره و احياء حفظ، سازي، ايمن

نامه فرمانداري مبني بر تهيه و تدوين پروسه ي نحوه اخذ احكام قضايي ورود به  ١شهرداري رشت ملزم به اجراي توصيه مندرج در بند  – ١
  امالك ميراثي كه مالك آنها مشخص نبوده و رها شده اند، مي باشد. 

خذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط، مشمول پرداخت عوارض تعمير و مرمت اين بناها پس از ا"  به شرح ذيل تغيير مي يابد: ٢متن تبصره  -٢
 "نمي باشد.

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  صبح اعالم نمودند.١٠رأس ساعت ١٧/١٠/٩٩رئيس محترم شــورا جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخنائبـ سپس

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٢:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ٣/١٠/١٣٩٩بررسي غيبت آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ   ٣
  ...............................................................................................................................................  خالصه مفيد مذاكرات :

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

 موجه تشخيص داده شد. ٣/١٠/١٣٩٩غيبت  آقاي حامد عبدالهي  در جلسه 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢٧ ~ 
 

 
 در محل ساختمان شوراي ١٠:٤٥(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  هشتمين جلسه، يكصد و هفتاد و ١٥/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٩٦براساس دعوتنامه شماره 

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

   جلسه : اتدستور
  شورانطق پيش از دستور اعضاي محترم  

   در خصوص صدور مجوز تجديد مميزي شهر رشت از طريق ٢/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٤٨٨بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ

  قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه مميزي نوين، هوشمند سازي و شهرداري الكترونيك.

   (مركز) به مبلغ  ٢٠٧٠١٠٠٢درخصوص افزايش اعتبار رديف  ٢٨/٩/١٣٩٩ورخ م ١٣٩٩ـ ٨٣٣٠بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ

(مركز)  ٢٠٧٠١٠٠٢و اضافه نمودن به اعتبار رديف  "تملك امالك و اراضي"تحت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١ريال و با كسر از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠

  جهت اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام در پنج بند پيشنهادي.

  ـ  بررسي ريال (شش ميليون تومان) ٠٠٠/٠٠٠/٦٠درخصوص  پرداخت مبلغ   ٢٥/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٥٧٢٣اليحه پيشنهادي شهرداري ش ر ف 

  .  "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢مساعدت مالي به آقاي رحمان ايمان طلب،  از رديف اعتباري 

   ريال (سه ميليون تومان) ٠٠٠/٠٠٠/٣٠درخصوص پرداخت مبلغ  ٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٦٤٨ف ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  ش ر

  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢مساعدت مالي به آقاي حسن اسدي، از رديف اعتباري 

  ريال (يك ميليون تومان) ٠٠٠/٠٠٠/١٠خت مبلغ درخصوص پردا ٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٧٢٠٦رف ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  ش

  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢مساعدت مالي به خانم مريم ذكريايي، از رديف اعتباري 

   در خصوص معرفي نماينده شورا  به عنوان ناظر در ستاد توسعه و ١١/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ١٩٨٥٤٣بررسي پيشنهاد شهرداري رشت  ش ر ـ

  مديريت گردشگري.

   نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و بخت، يادبهنام خرم نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 ايشان :يزدي را تسليت گفتند و بيان داشتند مصباح اهللاآيت عرض سالم، رحلت ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيسپس جناب آقاي 
  .نمايمعرض مي تسليت ايران شريف ملت و ايشان خانواده و معظم روحانيت خدمت را ايشان درگذشت كه بودند كشورمان بزرگان و فضال علما، از

نيز  آنان از نفر ٩ رسيدند و شهادت به كشتي خدمه از نفر ٣٢ آن اساس بر كه تراژديك حادثه اين: گفتند سانچي، كشتي سانحه سالروز فرارسيدن به اشاره با ايشان همچنين
 داريم قرار بزس فضاي و درختكاري ايام در ما: داشتند اظهار محترم رشت، شهردار به تأكيد با در ادامه آقاي رمضانپور .داشتند گرامي را يادشان و گفتند تسليت را بودند گيالني

 با و بايد شد خواهد بازگشايي محترم شهردار و شورا همكاران هايپيگيري با كه دي٨ خيابان باشند. داشته نظر در بايد را خصوص اين در الزم تمهيدات محترم رشت شهردار و
، وهواييآب شرايط چنين عليرغم كه است دردناك بسيار رشت شهر براي. گردد نيز الزم است ايجاد مختلف جاهاي در پروژه حتي اين و باشد همراه جوان درختان نهال كاشت
 و كنميم عبور گلسار مسيرهاي  برخي از بنده گاهي: كردند تأكيد رشت شهر اسالمي محترم شوراي همچنين رياست  .باشد كمتر كويري هاياستان از سبزمان فضاي سرانه

 جاهايي در است اين بنده درخواست است. دردناك موضوع اين و شده قطع منطقه اين در تنومندي هايدرخت و است شده ساخته مدرن و شيك هايخانه تعدادي كه بينممي
  .شود انجام منطقه آن در درختكاري دهدمي اجازه فضا و نيست روپياده يا نيست پاركينگ مسير كه

 ١٧/١٠/١٣٩٩ مورخ :     ١٧٨ماره: جلسه ش     
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 كه ندهست عوارض دفترچه پيرامون مسائل بررسي حال در شورا هايكميسيون روساي محترم: گفتند شهر، شوراي گانهپنج هايمحترم كميسيون روًساي از قدرداني با ايشان
 اين تا دهند ارائه را هاگزارش اين هاكميسيون مشترك نگاه عنوانبه  يا و هاكميسيون گزارش صورت به كه است اين عزيزان اين از بنده خواهش. بود خواهند ما بودجه زيربناي
  .گردد  ارسال و اعالم رشت شهرستان فرمانداري به از آن پس تا گردد ارائه شورا علني صحن به و شود بررسي تلفيق كميسيون جلسه در ترسريع هرچه موضوع

  نطق پيش از دستور ناطق اول:

 روز ٥٠ حدود رشت شهرداري كارگران: اذعان كردند سال، پايان به ماه ٣ از كمتر ماندن باقي به اشاره با شورا رئيسه محترم هيئت عضو ،عليپور محمدحسندر ادامه، آقاي 
 هايامگ بايستمي مناطق مديران ويژهبه  شهرداري مديران اما باشيم داشته همكاري شهرمان بومي شهردار با بايد ما: در ادامه گفتند ايشان  .اندنكرده دريافت حقوق كه است
 است اجرا قابل موضوع اين اگر تا خواهمشورا مي در خود همكاران از: گفتند رشت، شهرداري سهامي شركت ايجاد روند به اشاره با محترم شورا عضو  .بردارند تريمحكم و قوي

 كه تندهس معتقد كارگران از برخي: داشتند اظهار شورا حقوقي و بودجه برنامه، كميسيون جذب، رييس محترم آقاي حجت به خطاب آقاي عليپور  .شود پيگيري ترسريع هرچه
  .گيرد قرار بررسي مورد حجمي كارگران با هاشركت توسط شده منعقد قراردادهاي كه است اين بنده تقاضاي و است اشكال داراي هاشركت با آنان قراردادهاي

، شهردار محترم رشت، با حضور در شوراي شهر ضمن انتقاد نسبت به ممانعت از حضور ايشان در صحن شورا، اظهار كردند: اگر فضايي فراهم سيد محمد احمديدر ادامه آقاي 
هاي عمراني شهرداري توضيح آقاي شهردار با ارائه گزارش عملكرد دوماهه خود، در خصوص پروژه  گي در صحن علني شورا حضور يابم.صورت هفتمند هستم تا بهشود عالقه

درصد از تحقق  ٦ميليارد توماني هنوز حدود  ١١٣ماه آبان و آذر اذعان كردند: با وجود تحقق درآمد  ٢درصدي درآمد شهرداري رشت در  ٧٥ايشان با اشاره به رشد   دادند.
درصدي اين پروژه  ٧٠هاي مهم شهر از پيشرفت فيزيكي عنوان يكي از پروژههاي سطحي بهآوري و هدايت آبشهردار محترم رشت با اشاره به پروژه جمع بودجه عقب هستيم.

هاي مهم شهرداري دانستند ايشان ساماندهي لندفيل سراوان را از ديگر پروژه  يم.ميليارد تومان اعتبار نياز دار٤٠ماه گذشته خبر دادند و افزودند: براي تكميل اين پروژه به  ٢طي 
تن زباله در كارخانه كود آلي تبديل  ٢٠٠ترين اقدام، اورهال كارخانه كود آلي است كه در حال اجراست زيرا در حال حاضر روزانه و خاطر نشان كردند: براي لندفيل سراوان، مهم

سوز از رايزني براي جذب اعتبارات مورد نياز در زمينه زباله سراوان در سطح آقاي احمدي با اشاره به نصب تجهيزات كارخانه زباله  رفيت را افزايش دهيم.شود كه بايد اين ظمي
نامه با شركت يشرفت دارد گفتند: در حال انعقاد تفاهمدرصد پ ٣٠سازي تاالب عينك را مورد اشاره قرار دادند و با بيان اينكه اين پروژه ايشان در ادامه محوطه   ملي خبر دادند.

سازي آرامگاه شهردار محترم رشت همچنين از اتمام پروژه آرامگاه دكتر حشمت و محوطه سال اجاره كنيم. ١٥هكتاري تاالب را به مدت  ٢٢اي هستيم تا بتوانيم پهنه آب منطقه
  هاي شهرداري برشمردند.دي در دهه فجر را يكي از پروژه ٨ر دادند و بازگشايي بلوار عنوان مطالبه فرهنگي شهروندان خبميرزاكوچك خان به

سال ديگر تمديد  ١٥متر است بيان كردند: اجاره پارك به مدت ٩اي مهم در افزايش سرانه فضاي سبز شهر رشت به هكتاري الكان كه پروژه ٤٥٠آقاي احمدي با اشاره به پارك 
اندازي آن، نماي موزيكال بوستان ملت تا پايان سال و راهاتمام عمليات باقيمانده آب  زودي در پارك الكان محقق شود.ها، حضور مردم بهزي زيرساختساخواهد شد تا با آماده

روز آينده از ديگر موضوعات  ١٠رف سازي ظمنظور شفافهاي شهرداري بههاي بازآفريني و ساماندهي مديريت و كنترل پروژههزار تن قير رايگان براي پروژه ٥درخواست 
هاي رشت اشاره كردند و از انعقاد قرارداد با االنبيا (ص) براي ساماندهي رودخانهايشان به تداوم رايزني با قرارگاه سازندگي خاتم  شده توسط شهردار محترم رشت بود.مطرح

آقاي احمدي در پايان تأكيد كردند:   ميلياردي خبر دادند. ١٧٠نيروي دريايي با برآورد هزينه قرارگاه جهت اجراي دو تقاطع غيرهمسطح ميدان امام حسين (ع) و ميدان 
  هاي مختلف در دست اجرا است كه همگي نيازمند پيگيري و توجه ويژه هستند.هاي متعددي در شهرداري در حوزهپروژه

 پروژه به مربوط امور وانجامتملك با اميدواريم و است محسوس شهروندان براي محترم رشت شهردار اقدامات  :رئيس محترم شورا گفتند ، رمضانپور احمد در ادامه آقاي   
 تشنه مردم شود، رفع ترسريع هرچه مشكل اميدواريم ملت بوستان نمايآب بحث در: دادند ادامه ايشان  .شود ايجاد مجدد شهرداري ومردم بين اعتمادسازي اين دي٨و عليامام

 رايشو مصوبات پيگيري جهت ويژه تيمي ايجاد خصوص در رشت شهردار از درخواست با شورا رييس محترم  .هستند رشت شهر در روبنايي و زيربنايي كارهاي چنين ايجاد
 با ورآقاي رمضانپ  .نمايد پيگيري را امور و مسائل اين تيمي بايستمي و شده مطرح شورا هايكميسيون رؤساي سوي از هاييدرخواست: خاطر نشان كردند رشت، شهر اسالمي

 زيادي هايتالش اما نداشت، وجود هارودخانه بحث در رشت شهرداري براي حقي هيچ از اينپيش  تا :اذعان كردند رشت، شهر هايرودخانه مديريتي و تملك شرايط به اشاره
 پيش زا كاري زمينه اين در بتوانيم تا شود ايجاد خصوص اين در واحد مديريت كه است اين بنده اعتقاد. باشد رشت شهرداري با... و گذارسرمايه تعيين امروز تا گرفت صورت
 رهدو در اميدوارم ندارد، معنايي شهرها آن در اقتصادي ركود و دارند بااليي خريد قدرت مردم هستند رودخانه داراي كه شهرهايي در: كردند تأكيد شورا رييس محترم  .ببريم

  .بماند باقي شهر اين براي خوب يادگاري يك و دهد رخ اتفاقاتي رشت شهردار عنوانبه احمدي آقاي فعاليت
 مانعتم ايجاد به نسبت انتقاد محترم شوراي اسالمي شهر رشت، با تسليت ايام فاطميه و شهادت حضرت زهرا(سالم ا.. عليها)، با ، عضو شيرزاد فاطمه در ادامه سركار خانم    
 عضو محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا، با خانم شيرزاد  .محترم شورا شدند رياست سمت از موضوع پيگيري خواستار شورا صحن در شهردار آقاي حضور براي
عمده  بخش تواندمي شهرداري به دولتي هايدستگاه هايبدهي وصول: اظهار كردند شود، وصول و پيگيري جديت با دولتي هايدستگاه از شهرداري مطالبات وصول اينكه بيان
 عضو  .است ناچيز بسيار كه بوده تومان ميليارد ٢٤ (و) بند مطالبات محل از رشت شهرداري وصول ايشان در ادامه گفتند:  .كند حل رشت را مشكالت مالي شهرداري از اي

 براي شهرداري در اين راستا تالش و شودمي مالي انضباط افزايش باعث رشت شهرداري در داريخزانه نظام شدن اجرايي: كردند تصريح محترم شوراي اسالمي شهر رشت،
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 از: خاطر نشان كردند شورا، صحن در محترم رشت شهردار دوماهه گزارش ارائه از قدرداني با ايشان  .است در اين ماه هاي پاياني سال ضروري هاهزينه مديريت و درآمد افزايش
 اشاره با ادامه در فاطمه شيرزاد سركار خانم  .كنممي تشكر شد ارائه هارسانه و مردم به واسطهبي و شفاف صورتبه كه ٩٩ آذرماه و آبان هايماه محترم برايشهردار  گزارش ارائه

 در دباي و است شهرداري مهم اقدامات عمراني، از تمامنيمه هايپروژه تكميل و اتمام: داشتند اذعان آسفالت در سطح شهر و محالت، كيفيت برافزايش بيشتر نظارت لزوم به
كردند و خواستار برنامه ريزي  تأكيد شهردار سوي از شهرداري كارگران و كاركنان حقوق موقعبه پرداخت ضرورت بر پايان در ايشان .گيرد قرار شهري مديريت كارهاي اولويت

  الزم براي پرداخت هاي پايان سال شدند.
 مديريت سطح يك در تفاوت: اظهار كردند شهري، مديريت مجموعه و محترم رشت شهردار عملكرد از قدرداني با محترم شورا عضو امير حسين علوي،سيد  سپس آقاي     

 اين ترينتلخ: يادآور شدند شهري، مديريت حوزه در گذشته تلخ تجربيات به اشاره با آقاي علوي  .شد متوجه توانمي كارها پيشبرد در را برنامه بدون مديريت يك با منسجم
 صحن هب شهردار ورود از ممانعت به اشاره با ايشان  .شود ايجاد رويه تغيير يك زمينه اين در كه رسيدند نتيجه اين به شورا اعضاي كه بود قبل شهردار دوره به مربوط شرايط
 با نامناسب وردبرخ شهرداري پرسنل از يكهيچ  نيت قطعاً و است افتاده اتفاق نگهباني مجموعه در شورا براي شدهتنظيم  ديپلماسي دليل به اتفاقات اين احتماالً: گفتند شورا،
 رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا  .نماييم اقدام و برخورد مواردي چنين در بيشتري خونسردي و آرامش با بايستمي و نيست شهرداري مجموعه ارشد مدير

. ويمشمي متعجب كه است ساده قدرآن بحث اما دهم، شرح اينجا در را موضوع توانمنمي بنده كردم، بررسي را موضوع قضايي دستگاه مخالفت و تراموا بحث در: عنوان داشتند
 تبديل مندهي اجازه و نمايد برطرف را موضوعات اين تواندمي رمضانپور آقاي همانند ديگر باتجربه استاد يك و محترم رشت شهردار مانند باتجربه فرد يك كنممي احساس بنده

 از زمال همكاري كه برسد اينجا به كار تا شد سبب مختلف هايپيگيري رسمي سند فاقد اراضي در وسازهاساخت ساماندهي بحث در: آقاي علوي افزودند  .شود معضل يك به
 آقاي شهردار براي موردي چنين اگر ميروند، اراضي اين در وسازساخت دنبال به ٩ ماده نام به فردا از مردم است ساده تا به اين حد اگر موضوع اين. شود انجام استانداري سوي
: افزودند آقاي علوي .شود گرفته نظر در اصولي صورتبه كار اين تا بگيريم نظر در موضوع اين براي را خود برنامه و وقتتمام ماژور فورس صورتبه اكنونهم از است كنترلقابل

 براي اما است، كارشناسي و صحيح كامالً حرف اين كند، توليد ثروت ،١ شهرداري منطقه مانند بايد شهرداري ٥ منطقه كه كردند اشاره خود جمالت در شهردار محترم رشت
 شهرداري جاري هايهزينه در جوييصرفه بر تأكيد با محترم شورا عضو  .شود صادر متر هر ازاي به تومان هزار ٥ ،٤ ارزش به ايپروانه ٥ منطقه در توانيدنمي ديگر كار اين

 همچنين ايشان  .است مهمي اتفاق داد انجام را كار اين بتوان اگر اما است، توجه مورد بسيار رشت شهرداري جاري هايهزينه در درصدي ٣٥ جوييصرفه: رشت، تصريح كردند
  .شود فبرطر بايستمي شده مردم براي مشكل بروز سبب كه بيندر اين  موجود مشكالت: كردند تأكيد رشت، شهر ونقلحمل و ترافيك حوزه در مشكالتي وجود به اشاره با

 براي بايستمي ما و است توجهقابل عددي كه رسدمي تومان ميليارد ١٠٠٠ مبلغ به هاپروژه اين عدد: بيان كردند رشت، شهرداري در عمراني هايپروژه به اشاره با علوي آقاي
  .باشيم  داشته مناسبي گذاريريل آن به رسيدن

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا در  ١٠/١٠/٩٩مورخ ٢٢٥٩ثبت شده به شماره  ٤/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٨٦٠ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ١

  اعالم وصول شد. "بخش سه رشت ٢٨٠١و  ٢٨٠٣پالك ثبتي موافقت با واگذاري يك قطعه زمين متروكه داراي "خصوص

در دبيرخانه شورا در  ١٣/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٧٩ثبت شده به شماره  ٣/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٤٩١ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٢
ظر و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل ن "كمك مالي به آقاي عليرضا آخشيك"خصوص

  به اتفاق آرا مقرر شد؛ به كميسيون هاي مربوطه ارجاع گردد.

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ١٣/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٧٧ثبت شده به شماره  ٢٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٠٠٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٣
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن موافقت  "پايان خدمت بازنشستگانپاداش  -١٧٠٢٠٣افزايش رديف اعتباري 

  با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به كميسيون هاي مربوطه ارجاع گردد.

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ١٣/١٠/٩٩ورخ م ٢٢٨٠ثبت شده به شماره  ٢٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٨١٧ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٤
با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن "اصالح بودجه برخي كدهاي درآمدي و پيش بيني بودجه كدهاي تعريف نشده

  ع گردد.هاي مربوطه ارجامخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون
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  دستورات جلسه :* 
          

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به  ٢/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٤٨٨اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ  
 ١٥در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در اجراي ماده  ١٣/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٧٨شماره 

در نظر دارد؛ نسبت به تجديد مميزي شهر رشت از  ٧/٩/١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 
طريق قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه مميزي نوين، هوشمند سازي و شهرداري 

  اقدام نمايد. ٢٠/٩/٩٩مورخ  ١٨٢٨٧٠الكترونيك منعقده به شماره 
      

  ................................................................................................................................................ خالصه مفيد مذاكرات :
ضمن تصويب دو فوريت، با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر صدور مجوز تجديد مميزي شهر رشت از طريق قرارداد  متن مصـوبه شـورا:

و مفاد  ٢٠/٩/٩٩مورخ  ١٨٢٨٧٠سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه مميزي نوين، هوشمند سازي و شهرداري الكترونيك منعقده به شماره
 اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ـ   ثبت شده به شماره  ٢٨/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٣٣٠اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به كمبود اعتبار در رديف  ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٥

 "لوله گذاري و جمع آوري هدايت آب هاي سطحي شهر رشت"تحت عنوان  ٢٠٧٠١٠٠٢
ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠جهت رفع مشكل نسبت به كسرمبلغشهرداري رشت در نظر دارد؛ 

  ٢٠٧٠١٠٠٢و اضافه نمودن به رديف  "تملك امالك و اراضي"تحت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١اعتباري 
 (مركز)جهت به اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام به شرح ذيل اقدام نمايد:

در كميسيون برنامه و 
شورا بودجه و حقوقي 

مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر با اليحه 
پيشنهادي شهرداري 

  موافقت شد.

١٧١  

  

١٤/١٠/٩٩  

  



  

~ ٣١ ~ 
 

  

  

  استادسرا مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع -١
  قلي پورـ معلم مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع -٢
  خيابان سميه ـ شهرك فجر (فاز اول) مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع -٣
  سطحي ورودي شهر از جاده تهران هاي آب هدايت و آوري جمع -٤
  رودبارتان. مسير سطحي هاي آب هدايت و آوري جمع-٥

در كميسيون توسعه و 
ــورا  ــهري ش عمران ش
حث  مطرح و پس از ب
ــا اليحــه  و تبــادل  ب
شهرداري  شنهادي  پي

  موافقت شد.

١٣/١٠/٩٩  ٢٤٧  

كميسيون عمران و توسعه شهري شورا، ضمن قدرداني از رياست محترم شورا ، رييس محترم سيد اميرحسين علويآقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
 شده، الزم استهاي بازآفريني شهر رشت، اظهار كردند: برخي از مواردي كه در اين خصوص تصويبدر خصوص پيگيري موضوعات دريافت اعتبارات پروژه

هايي كه ما طرح كرديم مدعي بار در خصوص پروژه ٢پروژه ي راه و شهرسازي  در شهرداري پيگيري شود، در جلسه روز گذشته متوجه شديم كه مسئول
آقاي علوي   ايم و بايد در اين خصوص اقدام الزم صورت پذيرد.اطالعي شده است، اين مطلب مؤيد اين است ما در انتقال مطالب ضعيف عمل كردهبي

هاي مستمر شهرداري رشت بوده است، امسال با هاي سطحي از پروژهه اينكه پروژه آبهاي سطحي اذعان داشتند: با توجه بهمچنين در خصوص پروژه آب
ايم واسطه كمبود رديف اعتباري در سال جاري نتوانستهها و فشاري كه شورا و شهرداري داشت اجرا شده و جزء موضوعات مهمي است كه بهپيگيري

 ايشان تأكيد كردند: شش ميليارد تومان  اند و در مرحله انتهايي كار قرار دارند.كار را به پيش بردهها داشته باشيم و پيمانكاران پرداختي براي اين پروژه
ها بود كه البته اين رديف براي ما بسيار مورد اهميت است، اما با توجه به خروج تملك محور امام علي از رديف درخواست جابجايي اعتبار از رديف تملك

گذاري و بالتكليفي تعريض مسير سرچشمه، ما پذيرفتيم كه اين مبلغ از مسير تملك خارج شود و مبلغي آن به پروژه سرمايه تملكي سال جاري و انتقال
 ١٠٠هاي صحيح شوراي شهر بيش از گذاريواسطه سياستبه ١٣٩٩آقاي علوي خاطر نشان كردند: ما با رشد درآمد در سال   براي اين پروژه تزريق شود.

هاي انجام نشده فراواني وجود دارد، البته در حوزه جاري ايم اما در حوزه عمراني نقايص بسياري داريم و هزينهسال گذشته روبرو بوده درصد نسبت به
محترم ، عضو رضا رسوليدر ادامه آقاي   جويي الزم را داشته باشد.هاي جاري صرفهبايست در پرداخت هزينهها در حال پرداخت است و شهرداري ميهزينه

ميليارد تومان  ٧ها بيش از پروژه كه هركدام آن ٥ميليارد تومان در اين موضوع نشدم،  ٦شورا اظهار داشتند: بنده با كليات موضوع موافق هستم، اما متوجه 
نوان كردند: واحد امالك نظر ، نائب رييس محترم شورا نيز در اين خصوص عفرهام زاهدسپس آقاي   ميليارد هزينه نيازمند است. ٢٠هزينه دارد حداقل 

، %٦٩از آن تصميم نيز بايد مشخص شود. براي مثال مسير استادسرا  صورت مكتوب به ما ارائه نشده است و پسخود در اين خصوص را اعالم كند كه به
 به مبالغ بيشتري براي اين موضوع نياز است. ها به چه ميزان پيشرفت داشتند؛ بنابرايندرصد و هر يك از پروژه %٧٥و يا مسير سميه  %٩٥مسير قلي پور 

ود تا اخت شآقاي زاهد افزودند: قرار است مبلغي به پيمانكار پرداخت شود گرچه به معناي كل مبلغ پروژه نيست. ما به دنبال اين هستيم كه مبلغي پرد
كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا  در اين  ، رييس محترمبهراد ذاكريدر ادامه آقاي   بخشي از مشكالت حل شده و كار ادامه يابد.

  اند تا  كار را پيش برود و مانع از ايجاد نارضايتي شهروندان شود.خصوص اظهار داشتند: درخواست بر اين اساس است كه به پيمانكاران قول شفاهي داده

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠(مركز) به مبلغ  ٢٠٧٠١٠٠٢رديفبا اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار  متن مصـوبه شـورا:
(مركز)  ٢٠٧٠١٠٠٢و اضافه نمودن به اعتبار رديف  "تملك امالك و اراضي"تحت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١اعتباري رديف ازو با كسر  ريال

  موافقت گرديد.جهت اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام در پنج بند پيشنهادي و با  مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا 

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣٢ ~ 
 

    

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده  ٢٥/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٥٧٢٣اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر  ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢١به شماره

ريال (شش ميليون تومان) مساعدت مالي به ٠٠٠/٠٠٠/٦٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
هاي درمان نياز و مشكل شديد مالي بابت هزينهطلب كه با توجه به آقاي رحمان ايمان

تحت  ١٥٠٣٠٢تقاضاي كمك مالي نموده اند، از رديف اعتباري  بيماري خاص همسرشان
  اقدام نمايد. "پذيروكمك به اقشار آسيبساماندهي"عنوان

در كميسيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شورا 
مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر با اليحه 

شهرداري پيشنهادي 
  موافقت گرديد.

١٤/١٠/٩٩  ١٧١  

در ادامه آقاي بهراد ذاكري در خصوص اليحه ي اظهار داشتند: مدارك پزشكي همسر آقاي رحمان ايمان طلب مورد بررسي     خالصه مفيد مذاكرات :
  قرار گرفت كه با توجه به نامه علوم پزشكي موضوع مورد تأييد است.

ريال (شش ميليون تومان) مساعدت مالي به ٠٠٠/٠٠٠/٦٠پيشنهادي شهرداري درخصوص  پرداخت مبلغ با اليحه   متن مصـوبه شـورا:
و با  مفاد اليحه پيشنهادي به   "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢آقاي رحمان ايمان طلب،  از رديف اعتباري 

 اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآراء اعضاي شوراي   رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣٣ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به  ٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٦٤٨اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر  ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٢شماره 

ريال (سه ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي ٠٠٠/٠٠٠/٣٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
 حسن اسدي از كاركنان بازنشسته شهرداري كه به علت ابتال به بيماري خاص براي ادامه
هزينه هاي درماني تقاضاي كمك مالي نموده اند و همچنين با عنايت به نامه شماره 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ٦/١٠/٩٩/ش مورخ ١٦/١٤٥/٣/خ/١٤٦٤٦
تحت  ١٥٠٣٠٢درماني استان گيالن مبني بر تأييد بيماري ايشان، از رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"عنوان

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

  موافقت گرديد.

١٤/١٠/٩٩  ١٧١  

قرار گرفت در ادامه آقاي بهراد ذاكري در خصوص اليحه ي اظهار داشتند: مدارك پزشكي آقاي حسن اسدي مورد بررسي    خالصه مفيد مذاكرات :
  كه با توجه به نامه علوم پزشكي موضوع مورد تأييد است.

  متن مصـوبه شـورا:
ريال (سه ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي حسن اسدي، ٠٠٠/٠٠٠/٣٠با اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص پرداخت مبلغ 

و با  مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت  "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري 
 گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣

      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   ٦

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٧

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩

١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۴ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ثبت شده به شماره   ٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٧٢٠٦رف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ٨/٩/٩٩مورخ  ٢٠٠٥

مريم ذكريايي كه ريال (يك ميليون تومان) مساعدت مالي به خانم ٠٠٠/٠٠٠/١٠پرداخت مبلغ 
هاي درماني فرزندشان داراي مشكالت مالي بوده و نيازمند مساعدت به جهت تامين هزينه

مالي مي باشد برابر مفاد شيوه نامه كمك هاي بالعوض و اخذ تأييديه سرپرست محترم اداره 
تحت  ١٥٠٣٠٢بهزيستي مبني بر تحت پوشش بودن ايشان و از رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "و كمك به اقشار آسيب پذير ساماندهي"عنوان

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

  گرديد.

١٤/١٠/٩٩  ١٧١  

در ادامه آقاي بهراد ذاكري در خصوص اليحه ي اظهار داشتند: در مورد اليحه خانم ذكريايي نامه علوم پزشكي وجود ندارد     خالصه مفيد مذاكرات :
ورت كنم در صموجود با توجه به معلوليت حركتي موضوع خاصي نيست و اين معلوليت حركتي براي افراد ديگري نيز وجود دارد، اما پيشنهاد مي MRIو 

  جود نامه از علوم پزشكي اليحه به تصويب برسد.شرط ولزوم به
  متن مصـوبه شـورا:

ريال (يك ميليون تومان) مساعدت مالي به خانم مريم ٠٠٠/٠٠٠/١٠با اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص پرداخت مبلغ 
اليحه پيشنهادي به اتفاق و با  مفاد "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢ذكريايي، از رديف اعتباري 

 آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۵ ~ 
 

  

  

  

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ـ  مورخ  ٢٢٨١ثبت شده به شماره  ١١/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ١٩٨٥٤٣نامه شهرداري رشت به شماره ش ر 
در دبيرخانه شورا مبني بر معرفي يكي از اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشت به عنوان  ١٣/١٠/٩٩

 ١١٤٤شماره تبصره يك ماده واحده مصوبه  ٣ناظر در ستاد توسعه و مديريت گردشگري با عنايت به بند 
الزام شهرداري به تشكيل ستاد توسعه و "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٨/١٢/٩٧مورخ 

 شورا. ٨/٥/٩٧مصوب پنجاهمين جلسه مورخ "مديريت گردشگري

      

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

ناظر در ستاد توسعه و مديريت گردشگري در جلسه مطرح و پس از  پيشنهاد شهرداري رشت در خصوص معرفي نماينده شورا  به عنوان
نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد؛ آقاي فرهام زاهد  به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر رشت  ناظر در ستاد توسعه و بحث و تبادل

 مديريت گردشگري،  معرفي گردند.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۶ ~ 
 

      

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

  

  

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٧

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

العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي شهرداري از نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل
-ر، ش٢٤/٩/٩٩مورخ  ٩٩-٧٨١٧-ر ، ش٢٤/٩/٩٩مورخ  ٩٩-٨٠٠٢-رف ، ش٣/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٤٩١-هاي شماره؛ ش رفجمله نامه

، ٢٣/٩/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٤٣٠٢، ش ر ف ـ ٢٣/٩/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٧٠٩١، ش ر ف ـ ١/١٠/٩٩مورخ  ٩٩-٧٢٢٦-رف ، ش٢٣/٩/٩٩ورخ م ٩٩-٨١٥٢
روز  ١٠رأس ساعت  ٢٥/٩/٩٩مورخ  ٩٩-١٨٥٨١٦-ر و ش ١٤/٩/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٧٩٤٢، ش ر ف ـ ١٦/٩/٩٩مورخ  ٩٩ـ٧٧٥٢ش ر ف ـ 

 برگزار گردد. ٢٤/١٠/١٣٩٩چهارشنبه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣٧ ~ 
 

  
  

در محل ساختمان  ١٠:٤٥(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت   ، يكصد و هفتاد و نهمين جلسه٢١/١٠/٩٩مورخ  ٢٣٦٢براساس دعوتنامه شماره 
   برگزار گرديد.بخش قرآن مجيد  شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  شوراي

   : هدستور جلس

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  ريال (پانصد هزار تومان) ٠٠٠/٠٠٠/٥در خصوص پرداخت مبلغ  ١٥/١٠/١٣٩٩مورخ   ١٣٩٩-٨٧٢٩-بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف

  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان بودجه سال جاري ١٥٠٣٠٢پور، از رديف اعتباري مساعدت مالي به آقاي رحيم حاجي

   ـ (پانصد ميليون ريال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥درخصوص پرداخت مبلغ  ١٤/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٧٧٦بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 

بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٢٠٧مساعدت مالي جهت پرداخت هزينه هاي لجستيك به تيم فوتبال سپيدرود، از محل رديف اعتباري تومان)

  ."كمك به مؤسسات خصوصي"عنوان

  جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شوراي اسالمي شهر  ٢٤/١٠/٩٩مورخ  ٢٣٨٩بررسي نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره

  قانون شهرداري ها. ٧٧رشت مبني بر استعفاي ايشان از عضويت در كميسيون ماده 

 مالكيتي هاي اتوبوس از تعدادي درخصوص فروش١٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٤٢پيشنهادي شهرداري  به شماره  ش ر ف ـ  بررسي اليحه 

  قزوين .) ع(علي امام توقفگاه در متوقفي رشت شهرداري

   ريال (پنج ميليون  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠درخصوص پرداخت مبلغ   ٣/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٤٩١بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره  ش ر ف ـ

بودجه سال جاري  ١٥٠٣٠٢تومان) مساعدت مالي به آقاي عليرضا آخشيك از كارگران شركتي (حجمي منطقه يك)، از محل رديف اعتباري 

  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان

  خصوص اختصاص بودجه به برخي كدهاي تعريف در ٢٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٨١٧بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره  ش ر ف ـ

  .١٣٩٩نشده و اصالح بودجه برخي كدهاي درآمدي بودجه سال 

   ـ ريال (پنج ميليون  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠درخصوص پرداخت مبلغ  ٢٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨١٥٢بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره  ش ر ف 

ساماندهي و كمك به اقشار آسيب "بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢حل رديف اعتباري تومان) مساعدت مالي به خانم سميرا مرادي، از م

  ."پذير

  ريال (سه ميليون   ٠٠٠/٠٠٠/٣٤درخصوص پرداخت مبلغ ٢٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٠٩١بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف ـ

بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٢٠٧ن در استان گيالن، از محل رديف اعتباري و چهارصد هزار تومان) مساعدت مالي به كانون هموفيلي ايرا

  ."كمك به موسسات خصوصي"عنوان

  پيرامون اعتراض و اعالم نظر در خصوص بند هاي   ٢٠/١٠/٩٩مورخ  ١٣٧٩٦/١/٩٩/٨٠٢٩ فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره بررسي نامه

 شهرداري زاده) و(الزام ابراهيم رمضانعلي اسالمي شهر رشت با موضوعاتي به شرح؛(ملك آقايشوراي  ٣/١٠/٩٩مورخ  ١٧٦مصوبات جلسه  ٣و  ٢

 پروانه). صدور از قبل شورا اخذ مجوز و شهر شوراي به سال هفتاد از بيش قدمت با هاي ساختمان پرونده ارسال به رشت

  

  

 ٢٤/١٠/١٣٩٩ مورخ :     ١٧٩ماره: جلسه ش     
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   نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد ابراهيم كرد، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با علي پور، منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 كه نبود بازي اولين اين: گفتند ايران، از شاه فرار سالروز عرض سالم، با اشاره به فرارسيدن ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيسپس جناب آقاي 

  .برگرداندند را او خارجي سلطه و هاقدرت مجدداً كه داد رخ نيز ١٣٣٢ سال كودتاي از پيش اتفاق اين كردمي فرار ايران از وي

حكومت  و رژيم نيروهاي دست از قدرت راحل امام رهبري به انقالب جرقه شدن روشن با و بود ايراني جامعه اجتماعي و سياسي عرصه در جديد فصلي آغاز شاه فرار: دادند ايشان ادامه

 هايجنگ داخلي، معاند نيروهاي نيز پس از اين: افزودند آقاي رمضانپور  .است مردمي واالي همت اين از دارد وجود عزتي اگر و اندبوده كار رأس در همواره ما مردم. شد خارج نظامي

 منطقه در امروز اسالمي جمهوري مردم هايرشادت با اما شد؛ تحميل) ره( امام رهبريت به ما انقالب و كشور بر مرزيبرون  جنگ سال ٨ بعد از آن و كردند تحميل كشور به را داخلي

 از انقالبي نيروهاي از بسياري روز اين در. آورندمي ميان به ايران اسالمي جمهوري از نامي خود اظهار نظر و مصاحبه هر در جهان استكباري هايقدرت تمام و زندمي را آخر و اول حرف

: گفتند ،)س( زهرا فاطمه حضرت شهادت سالروز فرارسيدن به اشاره با رشت شهر محترم شوراي سپس رياست  .شدند خارج كشور از مستشاري نيروي هزار ٦٠ از بيش و آزاد زندان

 هاصحبت بانو اين وصف در قدرآن . خود زمانه در مسئول و مبارز يك مظهر و فرزندان برابر مادر يك مظهر شوهر، برابر در همسر يك مظهر بود، پدر برابر در دختر يك مظهر ايشان

 و جهان سراسر شيعيان به را روز اين بنده. است فاطمه فاطمه گفت نهايت و اما در آورد ميان به سخن زن بزرگ اين پيرامون هر چقدر شريعتي علي دكتر مرحوم كه است شدهمطرح 

 هايلجنگ وقتي. شود گرفته هوا هايآلودگي جلوي كه شود فراهم شرايطي اميدواريم: داشتند اظهار پاك، هواي روز فرارسيدن به اشاره با ايشان  .نمايممي عرض تسليت همشهريانمان

 هواي و شده رفبرط مشكل اين تا بينديشند تدبيري مسئولين اميدوارم بنده نيست، هاآلودگي اين دنيا در و نيست پاك انرژي ما انرژي كهوقتي ندارند، جايگزين و شده اشجار قطع ما

 متعددي جلسات و داده بود استفساريه درخواست يك رشت شهرداري معامالتي، ارزش پيرامون شده مطرح بحث خصوص در: افزودند جناب آقاي رمضانپور  .گردد باز كشورمان به پاك

  .نشود عدول موارد برخي از شد قرار و تهيه اينامه نهايت در كه كرديم برگزار

 محترم كميسيون رئيس جذب، جناب آقاي حجت سوي از اينامه به اشاره با رشت شهر محترم شوراي پس از آن رئيس  .نمودند قرائت شورا صحن در را نامه اين مفاد ادامه در ايشان

  .است تخلف كه نمايندمي مؤدي به روزبه  عوارضي فيش صدور به اقدام مناطق برخي: گفتند شورا، حقوقي و بودجه برنامه،

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا در  ٢١/١٠/٩٩مورخ  ٢٣٤٧ثبت شده به شماره  ١٨/٨/١٣٩٩مورخ   ١٣٩٩-٦٨١٩-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف١

  اعالم وصول شد."آقاي محمد ثابت در خصوص كمك مالي در تهيه و ساخت فيلم داستاني مرتبط با كرونا و كودكان كاردرخواست "خصوص

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

 ٢٣٦٨شماره  ثبت شده به  ١٥/١٠/١٣٩٩مورخ   ١٣٩٩-٨٧٢٩-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
 ٢٢٩٦٤٥٣/١در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت حسب نامه شماره  ٢٢/١٠/٩٩مورخ 
مدير كل محترم كميته امداد امام خميني (ره) استان گيالن در نظر دارد؛ نسبت به  ٢/١٠/٩٩مورخ 

پور كه به علت ريال (پانصد هزار تومان) مساعدت مالي به آقاي رحيم حاجي٠٠٠/٠٠٠/٥پرداخت مبلغ 
عدم بضاعت مالي تحت حمايت كميته امداد بوده و تقاضاي كمك مالي از شهرداري را نموده است، از 

 "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 
  اقدام نمايد.
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 .........................................................................................................................................................................................................................................................خالصه مفيد مذاكرات :  

  ـوبه شـورا:متن مص
دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأي گيري و.. موضوع ماده  ٧ماده  ٢ضمن تصويب دوفوريت اليحه پيشنهادي  شهرداري، به استناد تبصره 

ريال (پانصد هزار تومان) ٠٠٠/٠٠٠/٥آئين نامه داخلي شوراي اسالمي شهر رشت، با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  ٢٥
و "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢پور، از رديف اعتباري عدت مالي به آقاي رحيم حاجيمسا

 رأي مخالف، موافقت گرديد.           ١رأي موافق و  ٩تن از اعضاي محترم شورا، با ١٠مفاد اليحه پيشنهادي،  با توجه به حضور 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  شوراي اسالميآراء اعضاي   رديف

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

    ١  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 ٢٣٤٨ثبت شده به شماره   ١٤/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٧٧٦اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  ٢١/١٠/٩٩مورخ 

ه شماره به مكاتب مساعدت مالي به تيم فوتبال سپيدرود با عنايت(پانصد ميليون تومان)ريال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥
شوراي اسالمي شهر رشت، منضم به مكاتبه رياست محترم كميسيون  ٢٣/٩/٩٩/ش مورخ ٢٠٩٢/٩٩

فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر رشت و درخواست مديرعامل محترم باشگاه فرهنگي ورزشي 
م يگ دسته دوسپيدرود در خصوص مساعدت به تيم مذكور به دليل بدهي هاي انباشته شده و سقوط به ل

كه در شرايط بحراني ويژه اي قرار دارد و نيازمند مساعدت در پرداخت هزينه هاي لجستيك تيم مي باشد 
و با توجه به پيشينه اين تيم هاي ريشه دار و تأثير به سزاي آن در افزايش نشاط اجتماعي در بين شهروندان 

كور و با توجه به نگراني شهروندان و هواداران شريف رشت به ويژه جوانان و رفع مشكالت مربوط به تيم مذ
بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٢٠٧پرشور آن به جهت تأمين هزينه هاي صدرالذكر، از رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "كمك به مؤسسات خصوصي"عنوان
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ك كم اليحه خصوص در فاطميه، ايام فرارسيدن تسليت ضمن رشت، شهر محترم شوراي عضو ،شيرزاد فاطمهسركار خانم  خالصه مفيد مذاكرات :
 به اشاره با ايشان .است بوده رشت شهر شوراي كرده كمك رشت فوتبال و ورزش حوزه به كه ايحوزه تنها: داشتند اظهار مالي به تيم فوتبال سپيدرود

 شودنمي جامان بازيكنان پرداخت متأسفانه. شود گرفته نظر در بازيكنان معوقات مسئله پرداخت به اول بايد مرحله در: گفتند مالي، هايكمك پرداخت نحوه
 :كردند تأكيد رشت شهر محترم شوراي عضو .است نشده ارائه رشت شهرداري و شورا مالي هايكمك كردهزينه نحوه خصوص در گزارشي نيز تاكنون و

 وصخص اين در الزم است هر حالبه . شود داده پاسخ استان فوتبال و ورزش مديران توسط بخشي و گذشته مديران توسط بايستمي موارد اين از بخشي
  است؟ شده هزينه هاييزمينه چه در رسيده، تومان ميليارد چند به كه هاكمك اين شود مشخص تا بگيرد صورت الزم سازيشفاف

 وعن بحث در اما است؛ شده ابالغ رشت شهرداري به اشاره مورد نكته: گفتند خصوص اين در محترم شورا، رياست ،نرگسي رمضانپور احمدجناب آقاي 
 خصوص اين در البته و كنيممي كمك لجستيك خدمات بحث در ما بلكه نيست بازيكنان به پرداخت صورت به شورا اين كمك ها و شهرداري هايكمك

  .شود ارائه بايستمي نيز گزارش
 طرحم فوتبال هيئت نام بار دو تاكنون: گفتند نيز رشت، شهر شوراي حمل و نقل و ترافيكرئيس محترم كميسيون  ،پور حاجي اسماعيلجناب آقاي 

 ندارد جودو فوتبال هيئت توسط تصرفي و دخل هيچ و شودمي داده باشگاه به شودمي داده كه مبلغي. ندارد فوتبال هيئت به ربطي موضوع اين است، شده
  .كردمي دريافت باشگاه به پول پرداخت از پيش را هاهزينه صورت تمامي شهرداري داماش زمان در. بدهد پاسخ بايستمي سپيدرود مالك و

 خارج بازي يك براي. كند برگزار را خود مسابقات بايد تيم نيست، طوراين شود داده بازيكنان به مالي كمك مبالغ شودمي گفته اينكه: دادند ادامه ايشان
 داريم قح كنيم. تكليف نبايد و بگذاريم باشگاه مديران عهده بر را هزينه مديريت بايستمي ما. شودمي هزينه بااليي مبالغ... و كرمان يا اهواز در خانه از

 به هرداريش از بايستمي و است شهرداري اختيار در و شده دريافت رشت شهرداري توسط پيشين فاكتورهاي تمامي .كنيمدريافت فاكتور كردهزينه بابت
  .شود ارائه شورا

 عرض تسليت ضمن نيز رشت، شهر اسالمي شوراي رئيس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست و خدمات شهري ،ذاكري بهرادجناب آقاي دكتر 
 از هك مبالغي يا است آماده كه ملي هايبودجه خصوص در توانيمنمي ما: داشتند اظهار رشت سپيدرود فوتبال تيم به مالي كمك خصوص در فاطميه، ايام
 زمال هايبررسي هاآن خصوص در نظارتي نهادهاي و نيستند ما نظارت تحت هامجموعه اين زيرا كنيم دخالت است شده دريافت تيم مكرر انتقاالت و نقل

از  است؟ شده هزينه كجا در و ميزان چه به كه شود مشخص بايستمي كرده پرداخت رشت شهرداري كه مبالغي: دادند ادامه ايشان .داشت خواهند را
 ورتص چه به شده انجام هايهزينه كه شود مشخص بايستمي داشته، عهده بر را سپيدرود مالكيت گيالن استان فوتبال هيئت هاييدوره در كهآنجايي

 اين هك است اين بنده پيشنهاد. شود ارائه مالكيت زمان تفكيك با مربوطه اسناد تمامي و انجام الزم نگارينامه  كه است اين بنده خواهش است؟ بوده
  .شود انجام مصوبه صورتبه  موضوع

 همواره شورا كه كنممي عرض يادآوري باب از: گفتند رشت، شهر اسالمي شوراي اجتماعي و فرهنگي محترم كميسيون رئيس ،زاهد فرهامجناب آقاي 
 سمحترم مجل نماينده سه حضور با رشت فرمانداري در تيم يك اكنون. كردمي كمك خود بودجه رديف اساس بر استان ورزش بقيه و سپيدرود تيم به

 ورحض جلسه در كه مختلف هايحوزه از دوستاني همچنين و كريمي علي آقاي يعني سپيدرود مالك آخرين اسمي و رسمي نماينده يك شوراي اسالمي و
 وي اختيار در ارك سپيدرود تيم مالكيت تكليف تعيين تا و شود تشكيل آقازاده مهدي آقاي مديرعاملي با مديريتي تيم گرديد؛ داشتند تشكيل شد و مقرر

 و تاس شدهافتتاح  محترم رشت نماينده سه محترم و فرماندار استان، محترم دادستان معاون نظر زير حسابي اساس همين بر: افزودند ايشان .گيرد قرار
 همين .آوردنمي به دست را مسابقات در حضور شرايط سپيدرود انجام نشود هم كار همين اگر اما ندارد، مالك تيم بله. است فعاليت حال در مديريتي تيم
: دادند ادامه محترم شورا رئيس نايب .كردند پرداخت درصد ٦٠ ميزان به را تيم شاكي و گذشته بازيكنان مطالبات از بخشي شرايطي چنين در مديريتي تيم

 عليف گروه همين توسط ليگ مسابقات ورودي پرداخت يا انتقاالت و نقل پنجره شدن باز براي جريمه پرداخت مانند ملي سطح در تعهدآور موارد از بخشي
 وتبالف تيم به گذشته شوراي از كه عزيزان تمامي از بايستمي بنده. است عنوان و نام همين به نيز رشت شهرداري توسط شده ارائه نامه و است شده انجام

  .نمايم تشكر و تقدير نيز اندكرده كمك سپيدرود
 موضوع اين: داشتند اظهار رشت، سپيدرود فوتبال تيم به مالي كمك اليحه خصوص در نيز رشت شهر محترم شوراي عضو ،رسولي رضاجناب آقاي 

 گزارش ما بايست بهمي شهرداري. ايمكرده كمك تيم اين به همواره و ماست شهر تيم اين هر حال به. است افتاده اتفاق مختلف ادوار در و نيست جديدي
  .است نشده ارائه گزارشي هيچ و شده درخواست بارها زيرا است؟ بوده صورت چه به روند اين بدانم است جالب نيز بنده براي دهد،

 چه به اكنون ما. نيست سپيدرود مالك هم فوتبال هيئت همان حتي! ندارد هم مالك حتي تيم اما كنيم كمك خواهيممي اكنون ما: دادند ادامه ايشان
  .كنيم كمك جوانان و ورزش كل اداره به توانيمنمي ما كنيم؟ كمك خواهيممي كسي

  



  

~ ۴١ ~ 
 

  

   

                          

(پانصد ميليون ريال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥ضمن تصويب دوفوريت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٢٠٧هزينه هاي لجستيك به تيم فوتبال سپيدرود، از محل رديف اعتباري مساعدت مالي جهت پرداخت تومان)
 و مفاد اليحه پيشنهادي، به اتفاق آرا موافقت گرديد. "كمك به مؤسسات خصوصي"عنوان

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي رئيس  ٢٤/١٠/٩٩مورخ  ٢٣٨٩نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره   
قانون  ٧٧محترم شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر استعفاي ايشان از عضويت در كميسيون ماده 

ر در جلسات شهرداري ها با عنايت به مشغله هاي كاري ايشان در جايگاه رياست شورا و لزوم حضور مؤث
قانون شهرداري ها  به منظور بررسي پرونده هاي واصله و معرفي و انتخاب عضو ديگر  ٧٧كميسيون  ماده 

  شورا در كميسيون مذكور.

      

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

نظر و اخذ رأي با درخواست آقاي احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا: 
قانون شهرداري ها به اتفاق آرا موافقت گرديد و به  ٧٧از عضويت در كميسيون ماده  شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر استعفاي ايشان

 قانون شهرداريها معرفي گردند. ٧٧اتفاق آرا مقرر شد؛ آقاي محمد حسن عاقل منش عضو محترم شورا به عنوان عضو در كميسيون ماده 



  

~ ۴٢ ~ 
 

   

  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده  ١٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٤٢اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ   
 ١٠٢در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به انتقال  ٢٦/٩/٩٩مورخ  ٢١٣٠به شماره  

 ٤٨٦٠٤دستگاه اتوبوس مالكيتي شهرداري رشت  در راستاي اجراي تفاهم نامه شماره 
م علي (ع) قزوين جهت بازسازي توسط اتوبوسراني قزوين ، به توقفگاه اما١/١٠/٩٥مورخ 

- به عنوان شهر معين در امر بازسازي(تعيين شده از طرف سازمان دهياريها و شهرداري

ها) كه تاكنون اجراي مفاد تفاهم نامه به علت عدم تأمين بودجه از طرف دولت و عوامل 
حمل و نقل بار و مسافر پيراموني كان لم يكن گرديده است لذا سازمان مديريت 

شهرداري رشت با توجه به عدم اجرايي شدن روند نوسازي و عدم ارائه برنامه از طرف 
 ٣٥سازمان شهرداريها و دهياريها در تأمين بودجه در نظر دارد: نسبت به واگذاري 

به قزوين  ٦/٨/٩٩دستگاه اتوبوس كه توسط تيم كارشناسان رسمي اعزامي در تاريخ 
زسازي و اسقاطي (تعميرات و نوسازي به صرف و صالح سازمان نمي باشد) غيرقابل با

تشخيص داده شده است را به سازمان دهياريها يا سازمان اتوبوسراني متقاضي اقدام و 
از محل كسب منابع حاصله از فروش، اقدام به تسويه حساب بابت بدهي دفتري به 

گردد و باقيمانده منابع  ١٣/٤/٩٦خ اتوبوسراني قزوين در خصوص معامله صورتجلسه مور
حاصله از فروش را صرف بازسازي ساير اتوبوس ها متوقفي در آن توقفگاه كه برابر نظريه 

  كارشناس اداري وضعيت مناسب جهت تعمير مي باشند، اقدام نمايد.

در كميسيون حمل و نقل و 
ترافيك شورا مطرح و پس از 
بحث و تبادل نظر با اليحه 

پس از اخذ مجوز از پيشنهادي  
سازمان شهرداري ها و دهياري 
هاي كشور و با رعايت مفاد 

مورخ  ٢٢٠٨٥ابالغيه شماره ي 
سازمان در صورت  ١٥/٦/٩٩

تاييد شوراي همتاي استان و 
سازمان شهرداري ها و دهياري 

 گرديد. هاي كشور موافقت

  

٩٠  

١٦  
  دي
٩٩  
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   خالصه مفيد مذاكرات :

 هاي اتوبوس از تعدادي اليحه فروششهر رشت در خصوص  ي اسالميشورا كيونقل و ترافحمل ونيسيكم ييس محترمر پور يحاج لياسماع آقاي 
در حال استفاده بود  نيرشت در شهر قزو يشهردار يهااز اتوبوس ي: تعدادنداظهار داشتقزوين ) ع(علي امام توقفگاه در متوقفي رشت شهرداري مالكيتي
  است. ماندهيباق نيها در قزواز اتوبوس يتعداد انيم نيت بازگشت داده شدند؛ اما از اها به شهر رشآن يكه تمام
 ياز قطعات برخ ميها مجبور شداتوبوس ريسا ياندازراه ي: براندصورت كامل از رده خارج شده است، گفتدستگاه اتوبوس به ٣٠تعداد  نكهيا انيا بايشان ب

دستگاه  ٣٠ نيمشخص شد كه ا ديبه عمل آوردند و پس از بازد ديخودروها بازد نياز ا زين يني. سرهنگ حسمياز رده خارج استفاده كن يهااتوبوس نياز ا
  .ميبه فروش برسان يكارشناس متيها را به قاتوبوس نيا ميخواهيو م ستياتوبوس قابل استفاده ن

دستگاه خودرو با  ٣٠ نيا تيوضع اي: آندخصوص اظهار داشت نيدر ارييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا،  يعلو نيرحسيامسيد آقاي 
  شده است؟ سهيفرستاده شد مقا نيكه به قزو يزمان

از  يهااتوبوس نيبه سرنوشت ا زين ماندهيهمان تعداد اتوبوس باق ميعمل كن ريصورت نگرفته و اگر د ياسهيمقا ر،ي: خنددر پاسخ گفت زيپور ن يحاجآقاي 
 د،ياعالم نما ترش يهااتوبوس ريكشور را بابت تعم يهاياريو ده هاياز سازمان شهردار يافتيمبلغ در ستيبايم نيرده خارج شده دچار خواهند شد. قزو

 يبه تعداد يتيسال قبل مأمور ٢: حدود ندشهر رشت، ادامه داد يشورا كيونقل و ترافحمل ونيسيكممحترم  سيرئ مبلغ تا به امروز اعالم نشده است. نيا
 نيما در قزو يهااتوبوس تيبروند و از آن زمان وضع نيها به قزواتوبوس نيا تيوضع يبررس يداده شد تا برا ينيو سرهنگ حس يشهردار رانياز مد

  داده شده بود. ليتحو يزيكه چه چ ستيمشخص ن تيمشخص است، اما از قبل آن وضع
 ١٠٥ ينصرت ي: در زمان آقاندگفت حهيال نيدر خصوص ا ،شهر رشتاسالمي  يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ ،جذب حجتآقاي 

 ارياتوبوس در اخت دستگاه ٢٠رشت توافق كردند كه  يو شهردار هاياريسازمان هم هيجلسه اولفرستاده شده و بر اساس صورت نيدستگاه اتوبوس به قزو
 هايارينامه اول سازمان هم: بر اساسندادامه دادايشان   و اورهال شده و به ما بازگردانده شود. ريدستگاه اتوبوس ما تعم ٨٥مقابل  درو  رديها قرار بگآن

يدستگاه از رده خارج شده است ب ٣٠ مييما بگو نكهياورهال شدن را داشته و از رده خارج نشده بود، ا تيدستگاه اتوبوس ما قابل ٨٥قبول كرده است كه 
ول هنوز نامه ا رايدارد ز يكار اشكال قانون ني: اندكرد ديشهر رشت تأك يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ  است. هيبه نامه اول يتوجه

  .ميكن جاديرا ا يگرينامه دتوافق ميتوانينم هينامه اولتوافق فينشده است. ما بدون مشخص شدن تكل فيتكل نييتع
آن،  قطعات نهياتوبوس و هز متيبا اشاره به باال بودن ق، شورا يو خدمات شهر ستيزطيبهداشت، مح ونيسيكممحترم  سيرئ ،يذاكر بهرادآقاي دكتر 
و  يرانوقت سازمان اتوبوس سيكه شهردار وقت، رئ مينگاه كن ديوجود ندارد با ياجلسهها صورتدادن اتوبوس ليزمان تحو مييگويم نكهي: انداذعان داشت

دارند ارائه دهند  ي: اگر مداركندافزودايشان    فرستاده شود؟ گريد ييجاجلسه بهبدون صورت ياموال عموم شوديشود. مگر م تيهر دو نفر اعالم شكا هيعل
سارت خ ايمدارك ارائه كنند  ايوقت  نيمشخص ابالغ شود تا مسئول يبندبا زمان يانامه اقدام باشند. نيا يپاسخگو ستيبايم ستيموجود ن يو اگر مدارك

 نيدر ا يعوض شده است؟ چه نظارت گريكديها با اتوبوس اتقطع ياجلسهصورت ايمشخص شود كه بر اساس چه مجوز و  ديبا نيرا پرداخت كنند. همچن
  خصوص وجود داشته است؟

 نيقزو ياآق ميياند بعد ما بگورفته نيخودشان به قزو يها با پااتوبوس ني: اندخصوص گفت نيدر ا زين ،شهر رشت يشورا محترم عضو ،يرسول رضاآقاي 
 نيدر ا ستيبايتر است. ما مپررنگ اريبس نيقزو يبحث فروش به شهردار دانميكه م ييندارند از ما بخر؟! بنده تا جا يچيها هاتوبوس نيو حاال كه ا ايب

  .ميمطرح كن يحقوق يمورد دعوا
ست ا ي: موضوعات مطرح شده مباحث حقوقندگفت ،يذاكرآقاي دكتر با اشاره به اظهارات  ،شهر رشت يشورامحترم  سيرئ ،يرمضانپور نرگس احمدآقاي 
  .رديقرار بگ يتا تخلفات صورت گرفته مورد بررس ميسيبنو يانامه ميتوانيبه موضوع امروز شورا ندارد، ما م يو ربط
  .مينمايهفته را مطرح م كيبه مدت  حهيمسكوت ماندن ال شنهاديضرر وارد نشود پ المالتيو به ب ديايبه وجود ن يآنكه مشكل ي: بنده براندادامه داد ايشان

  متن مصـوبه شـورا:
) ع(علي امام توقفگاه در متوقفي رشت شهرداري مالكيتي هاي اتوبوس از تعدادي فروش"اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص 

در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به "قزوين 
به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه تن از اعضاي محترم شورا   ٨مدت يك هفته به جهت بررسي بيشتر و اخذ رأي با توجه به حضور 

    مسكوت بماند.به مدت يك هفته  پيشنهادي شهرداري،



  

~ ۴۴ ~ 
 

   

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به شماره  ٣/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٤٩١اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ١٣/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٧٩

ريال (پنج ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي عليرضا آخشيك  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠پرداخت مبلغ 
تي (حجمي منطقه يك) كه به دليل بيماري خاص متقبل هزينه هاي سنگين از كارگران شرك

بودجه  ١٥٠٣٠٢درمان گرديده و براي ادامه درمان درخواست كمك نموده اند و از رديف اعتباري 
  نمايد.اقدام"پذيربه اقشارآسيبوكمكساماندهي"عنوانتحتجاريسال

سيون برنامه و  در كمي
شورا  بودجه و حقوقي 

حث مطرح  و پس از ب
حه  با الي بادل نظر  و ت
قت  هادي مواف ـــن پيش

  گرديد.

١٧٢  
٢١  
  دي
٩٩  

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

   متن مصـوبه شـورا: 
ريال (پنج ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي عليرضا آخشيك از  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠پرداخت مبلغ  " اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوصبا 

ساماندهي و كمك به اقشار آسيب "بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢كارگران شركتي (حجمي منطقه يك) ، از محل رديف اعتباري 
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.تن از اعضاي محترم شورا،  ٨با توجه به حضور دي، و با مفاد اليحه پيشنها "پذير
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت  ٢٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٨١٧اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر صدور مجوز  ١٣/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٨٠شده به شماره 

اختصاص بودجه به برخي كدهاي تعريف نشده و اصالح بودجه برخي كدهاي 
  برابر جدول پيوستي.١٣٩٩درآمدي بودجه سال 

در كميســيون برنامه و بودجه 
و حقوقي شـــورا مطرح و پس 
از بحث و تبادل نظر با اليحه 

  پيشنهادي موافقت گرديد.
١٧٢  

٢١  
  دي
٩٩  

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

اختصاص بودجه به برخي كدهاي تعريف نشده و اصالح بودجه  " با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص متن مصـوبه شـورا:
تن از اعضاي  ٨با توجه به حضور و با مفاد اليحه پيشنهادي،  "برابر جدول پيوستي١٣٩٩برخي كدهاي درآمدي بودجه سال 

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.محترم شورا، 



  

~ ۴۶ ~ 
 

   

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

مورخ  ١٣٩٩ـ ٨١٥٢اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا  ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٤ثبت شده به شماره  ٢٣/٩/١٣٩٩

/ش ١٣٥٧/٩٩مبني بر اينكه شهرداري رشت براساس مكاتبه شماره 
نظر دارد؛ نسبت به شوراي اسالمي شهر رشت در  ١٦/٦/٩٩مورخ 

ريال (پنج ميليون تومان) مساعدت مالي به  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ 
خانم سميرا مرادي كه براي درمان بيماري صعب العالج فرزندشان 
درخواست مساعدت مالي نموده است، حسب نامه شماره 

معاونت محترم درمان دانشگاه  ٥/٨/٩٩/پ مورخ ١٦/١٤٥/٣/خ/١١١٦٤
ان مبني بر تأييد بيماري صعب العالج فرزند نامبرده، علوم پزشكي است
-ساماندهي"عنوانبودجه سال جاري تحت ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "وكمك به اقشار آسيب پذير

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

  گرديد.

كميسيون بهداشت، محيط  در
زيست و خدمانت شهري شورا 
مطرح و پس از بحث و تبادل 
نظر با اليحه پيشنهادي 

  شهرداري  موافقت گرديد.

١٧٢  

  

  

١٦٣  

٢١/١٠/٩٩  

  

  

٢٢/١٠/٩٩  

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

ريال (پنج ميليون تومان) مساعدت  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ  "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
ساماندهي و كمك به اقشار آسيب "بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢به خانم سميرا مرادي، از محل رديف اعتباري  مالي
 تن از اعضاي محترم شورا،به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٨و با مفاد اليحه پيشنهادي، با توجه به حضور  "پذير



  

~ ۴٧ ~ 
 

  

  

  

  

  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

ـ   ٢٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٠٩١اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ٧/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٢٣ثبت شده به شماره 

ريال (سه  ٠٠٠/٠٠٠/٣٤شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
 درميليون و چهارصد هزار تومان) مساعدت مالي به كانون هموفيلي ايران 

استان گيالن حسب درخواست قائم مقام محترم كانون مذكور جهت ساخت 
كمك "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧درمانگاه، از رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "به موسسات خصوصي

در كميسيون برنامه و بودجه و 
حقوقي شورا مطرح و پس از 
بحث و تبادل نظر با اليحه 

  پيشنهادي موافقت گرديد.
٢١/١٠/٩٩  ١٧٢  

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

ريال (سه ميليون و چهارصد هزار تومان)   ٠٠٠/٠٠٠/٣٤پرداخت مبلغ "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
كمك به "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧مساعدت مالي به كانون هموفيلي ايران در استان گيالن، از محل رديف اعتباري 

 تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٨ضور و با مفاد اليحه پيشنهادي، با توجه به ح "موسسات خصوصي



  

~ ۴٨ ~ 
 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

  

  

  

  ١ـ٩

ثبت شده به  ٢٠/١٠/٩٩مورخ  ١٣٧٩٦/١/٩٩/٨٠٢٩ فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره نامه
 ٢در دبيرخانه شورا پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بندهاي  ٢٠/١٠/٩٩مورخ  ٢٣٣٧شماره 

به شرح؛                                                  ٣/١٠/١٣٣٩مصوبات يكصد و هفتاد و ششمين جلسه عادي شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

 اداره كل ٣٠/٩/١٣٨٨مورخ  ٦١٢٦/٧و  ٢٠/٥/١٣٨٨مورخ  ٣٠٩٦/٧نظريات در كه گونه همان ـ اوال١ً
 يا و نمايد پياده خود ملك در را تفصيلي طرح مالك شخصاً چنانچه شده تصريح قضائيه قوه حقوقي

 نشيني عقب يا مصوب و طرح اصالحي برهاي نوسازي هنگام ساختماني پروانه اساس بر داوطلبانه
 از قسمت آن بهاي تواند نمي صورت اين در دهد، انجام را شهرداري قانون ١٠٠ ماده ٦ تبصره موضوع

. ايدنم مطالبه شهرداري از گرفته قرار آن مانند و خيابان يا معبر تعريض طرح اجراي در اثر كه را زمين
 روز خنر به را آن قيمت بايد بنمايد آن تعويض يا ملك تملك زمين يا به اقدام رأساً شهرداري اگر لكن

  . بپردازد

 به مكلف شهرداريها معماري ايران و شهرسازي عالي شوراي تأسيس قانون ٧ ماده مطابق ثانياً تنها
و  شهري جامع هاي طرح به مربوط مقررات و ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبات اجراي
 اينكه به نظر مدني مسئوليت قانون ٣ و ٢ ،١ مواد به التفات با هذا علي باشند، مي تفصيلي هاي نقشه
 و طريقه و زيان ميزان نوع، تعيين و دادگاه رسيدگي مستلزم احراز لطمه و شهرداري تقصير ثبوت

 نشيني عقب خسارت بر جبران دائر مصوبات ٢ بند بنابراين. است وارده خسارت جبران كيفيت
 اختيارات حدود از خارج شهرداري) تصرف بدون آنهم( زاده ابراهيم رمضانعلي آقاي ساختمان
  شوراست.

      



  

~ ۴٩ ~ 
 

  

   

  

  

  

كه  ي: در موضوعندخصوص اظهار داشت نيدر ا ، رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا جذب حجتآقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
كل به ساختمان با مش يشد تا خالف شنهاديپ تيرخ داده بود كه درنها يمالك اشتباه محاسبات ينينششهرستان بوده، هنگام عقب يمورد اعتراض فرماندار

 هحيبخش از ال كيه ب ي: فرماندارندخصوص اظهار داشت نيدر ا ، نائب رئيس محترم شورا، زاهد فرهامآقاي  نشود. جاديوجود آمده تهاتر شود تا مشكل ا
  تا مشكل حل شود. ميموضوع بپرداز نيبه ا حهيباشد كه ما در دو ال ازين دينگاه كرده است، شا

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:

  ؛ "زاده  ابراهيم رمضانعلي آقاي ملك "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٣/١٠/٩٩مورخ  ١٧٦مصوبات جلسه  ٢ـ بند 
قانون شهرداري ها، الزمه صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري ، رعايت برهاي اصالحي و طرح هاي  ١٠٠ماده  ٦مستند به تبصره 

ين هايي كه در مسير اجراي طرح هاي مصوب شهري قرار گرفته اند هنگام ساخت و مصوب شهري از سوي مالك بوده و مالكين زم
نوسازي، اختيار و حق انتخاب ندارند و در عمل اجراي طرح از جانب شهرداري در راستاي اجراي قوانين مربوط به صدور پروانه به آنان 

ه بيان شده و موضوع اليحه اخير ، تملك و ابتياع آن قسمت تغيير خط پروژه در اين پرونده صرفاً بعنوان يك مقدم تحميل مي گردد.
 از ملك متقاضي است كه در مسير خط پروژه فعلي واقع و عقب نشيني شده است.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۵٠ ~ 
 

  

   

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٩

 ٢٠/١٠/٩٩مورخ  ١٣٧٩٦/١/٩٩/٨٠٢٩ فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره نامه
در دبيرخانه شورا پيرامون بررسي و اعالم نظر  ٢٠/١٠/٩٩مورخ  ٢٣٣٧ثبت شده به شماره 

مصوبات يكصد و هفتاد و ششمين جلسه عادي شوراي اسالمي شهر  ٣در خصوص بند 
                                                                       به شرح؛                                                     ٣/١٠/١٣٣٩رشت مورخ 

 ١١/١٢/١٣٨٩ مورخ ١٩٥٧ الي ١٩٤٥ و٦/١٠/١٣٨٩مورخ ٣٩٩ شماره آراي استناد ـ به٢
 قانون ١٠٠ و ٥٥ مواد طبق اين كه به توجه با اداري عدالت ديوان عمومي هيأت

 ابالغي شهرسازي مقررات و ضوابط رعايت به شهرداري توسط پروانه صدور شهرداري،
 براي صالح مرجع شهر اسالمي شوراهاي و است شده موكول مراجع ذيربط سوي از

 شورا مصوبات ٣ لذا بند نيستند، ساختماني پروانه صدور چگونگي مقرره براي وضع
 هفتاد از بيش قدمت با هاي ساختمان پرونده ارسال به رشت شهرداري الزام بر دائر
 ١٦٥٥ شماره مصوبه مغاير پروانه، صدور از قبل شورا اخذ مجوز و شهر شوراي به سال

 اسالمي اختيارات شوراي حدود از خارج و اداري عالي شوراي ١٩/٨/١٣٧١ مورخ /دش
است.                                                                                                                          شهر

      

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

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا: 
 ساختمان پرونده ارسال به رشت شهرداري الزام"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٣/١٠/٩٩مورخ  ١٧٦مصوبات جلسه  ٣ـ بند 

؛  ايراد وارده پذيرفته و مصوبه كان لم يكن "پروانه صدور از قبل شورا اخذ مجوز و شهر شوراي به سال هفتاد از بيش قدمت با هاي
 گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۵١ ~ 
 

  

   اعالم نمودند. ١/١١/٩٩رئيس محترم شــورا جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخنائبـ سپس

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣جلسه رأس ساعت 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ١٧/١٠/٩٩آقايان؛ حجت جذب و حامد عبدالهي در جلسه مورخ  بررسي غيبت  ١٠

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

پس از اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
 موجه تشخيص داده شد. ١٧/١٠/١٣٩٩آقايان؛ حجت جذب و حامد عبدالهي در جلسه  نظر و اخذ رأي غيبتبحث و تبادل

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  ١٣٩٩ بهمن
   ١٨٦   الي   ١٨٠  جلسه
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  فرهنگي و اجتماعيمهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
 هيه و تدوين تفاهم نامه هاي ساخت و سازها در امالك فاقد سند رسميشهرداري درخصوص تپيشنهادي موافقت با اليحه  -
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تامين رديف چاپ و خريد نشريات و مطبوعات -
  نه رشت پژوهيموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اساسنامه دبيرخا -

  حمل و نقل و ترافيك مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
 اتوبوسهاي مالكيتي شهرداري متوقفي در توقفگاه امام علي (ع) قزوينموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص فروش تعدادي از  -
 اصالحات) شهرداري رشت (با ١٤٠٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص بودجه سال  -

  بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
 موافقت با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش رديف هاي اعتباري سازمان مديريت آرامستان -
 جمع آوري زبالهموافقت با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش رديف اعتباري هزينه رفت و روب و  -
 محمد رجب زاده واقع در خيابان شريعتي ٢٤موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص جابجايي كيوسك خواهران غالمي و كيوسك  -
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تشويق پروژه هاي سرمايه گذاري -
 شهر رشت ٧ماده  ٣مجوزه تبصره موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تصويب و تمديد  -
 شهرداري رشت ١٤٠٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اليحه بودجه سال  -
 نشست با مديران محترم اداره كل فني و حرفه اي استان و شهرستان رشت، هيات مديره انجمن آموزشگاههاي آزاد شهرستان رشت به منظور بررسي -

مرتبط با شهرداري و نيز تجليل از جمعي از كارآفرينان برتر شهرستان رشت به مناسبت روز كارآفريني و اقتصاد  و ارائه راهكار جهت حل مشكالت
 مقاومتي 

 :مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي 
  دبير مربوطه علي رغم پيگيري هاي مكرر گزارش ارائه نداده است

 عمران و توسعه شهريسيون مهمترين مباحث مطرح شده در كمي : 
  دبير مربوطه علي رغم پيگيري هاي مكرر گزارش ارائه نداده است
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  ١٣٩٩ماه   بهمن                گانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
تعداد نامه های طرح   

  شده 

  شورادر صحن          

  ١١ - ٥  برنامه و بودجه و حقوقی
بهداشت ، محیط زیست و خدمات 

  ١ ٨ ٦  شهری

  ٣ - ٤  توسعه و عمران

  ١ ٢ ٢  حمل و نقل و ترافیک

  ٣  ٣ ١  فرهنگی و اجتماعی

  ١ - ١  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ١٤٦ های وارده:تعداد نامه

وبودجه برنامه
  و حقوقی

  ،بهداشت
محیط زیست و 

  شهری خدمات
  و عمرانتوسعه

و حمل ترافیک
  و نقل

و فرهنگی
  اجتماعی

  متفرقه  تلفیق

١٠٨  -  ٣  ٤  ١١  ٢  ١٨  

  فقره  ٢٥٥ تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ٦  :تعداد جلسات 

  مصوبه  ٢٧  تعداد مصوبات:

و بودجه برنامه

   و 

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  شهری خدمات  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  

و فرهنگی 

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق    

١٢  -  ٣  -  ٤  -  ٨  
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به  ٩٩-٨-١٨نامگذاري معابر مورخ موافقت با پيشنهاد شهرداري رشت در خصوص نامگذاري معابر پيرو هفتاد و يكمين نشست كميسيون ـ 

  شرح؛
ام كوچه به ن *نامگذاري كوچه واقع در بلوار ديلمان ـ چهار راه وحدت ـ خيابان ميرابوالقاسمي ـ ابتداي بلوار عرفان جنب درمانگاه الوين ، نامگذاري

  ."شرقي ٢٠بوستان "روبروي همين كوچه به نام  ٢٠و نامگذاري كوچه بوستان  "غربي ٢٠بوستان "
بن بست "نامگذاري بن بست به نام  ١٠شهريور  ١٧شهريور ـ روبروي كوچه  ١٧* نامگذاري بن بست واقع در خيابان سعدي ـ كوي فالحتي ـ كوچه 

  ."٩شهريور  ١٧
ـ بعد از ساختمان تخت جمشيد به نام شهي ـ خيابان شهيد عضدي (دباغيان)  ذاري د بهزاد برزو نامگ* نامگذاري بن بست واقع در بلوار امام خميني(ره) 

  ."بن بست شهيد بهزاد برزو"بن بست به نام 
و نامگذاري  "٢١بن بست "* نامگذاري بن بست واقع در پل عراق ـ انتهاي خيابان دانشسرا ـ روبروي نانوايي لواشي ـ نامگذاري بن بست به نام 

  ها به ترتيب شماره مرتب و با  حفظ اسامي موجود.تمامي كوچه ها و بن بست هاي واقع در خيابان دانشسرا از ابتدا تا انت
كوچه شهيد خردمند كافي "واقع در بلوار آيت ا.. ضيابري به نام شهيد غالمحسين خردمند كافي  نامگذاري كوچه به نام  ١* تغيير نام كوچه ماسالي 

  ")١(ماسالي
سرچشمه ـ به نام شهيد رضا حسين پور، نامگذاري بن بست با حفظ نام  واقع در ميدان زرجوب (شهيد فتحي) ـ خيابان ١* تغيير نام بن بست شهاب 

  ."به ياد شهيد رضا حسين پور"زير تابلو لحاظ گردد  ١بن بست شهاب 

پاداش پايان خدمت "بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٧٠٢٠٣افزايش رديف اعتباري "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
بودجه سالجاري مربوط به تملك مسيرهاي مشخص شده  ٤٠١٠٤٠٠١ريال با كسر مبلغ مذكور از رديف  اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠به مبلغ "كاركنان

  به شرح؛ ١٣٩٩ضوابط اجرائي اعتبارات هزينه اي بودجه سال  -١٨و همچنين با اصالح تبصره  ١٧٠٢٠٣در بودجه مصوب و اضافه نمودن به رديف 
  »ريال (ده ميليون تومان) به ايشان هديه نمايد. ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠شهرداري رشت مجاز است در هنگام بازنشستگي هر يك از كارگران و كارمندان مبلغ «

ريال (سه ميليون تومان)، از ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص مساعدت مالي به آقاي حسن اسدي تا سقف مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢اعتباري رديف 

  . و مقرر شد؛"شهرداري رشت ١٤٠٠ـ تصويب اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 
  شورا ارائه نمايد. شهرداري رشت را جهت تصويب به ١٤٠٠تعرفه عوارض سال  ٤٢نامه اجرايي ماده * شهرداري مكلف است آئين

  هاي شورا در جلسات آتي مورد بررسي قرار گيرد.اي مقرر شد؛ پس از بررسي در كميسيون* همچنين در خصوص ارزشي منطقه

(راننده پايه يكم ريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به آقاي علي رزم  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهــــرداري تا سقف مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان١٥٠٣٠٢، از رديف ازمان اتوبوسراني)س

مترمربع زمين خارج شده از طرح خيابان مربوط به وراث مرحوم  ١٢٣ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري مقدار مساحت 
  رسمي دادگستري. عزيزاله باقري و براساس نظريه هيأت كارشناسان

ريال (چهار ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي محمد ثابت جهت ٠٠٠/٠٠٠/٤٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر پرداخت مبلغ 
اخت هاي هدايا  پرد"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٤مساعدت در ساخت فيلم داستاني مرتبط با كرونا و كودكان كار ، از رديف اعتباري 

  . "تشويقي

  ."افتتاح حساب هاي بانكي به عنوان عامل خزانه در بانك ملي شعبه مركزي رشت (حشمت) "ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص

 ١٣٩٩ بهمن ماه اهم مصوبات شورا در 
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ر دـ معرفي آقاي حجت جذب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شوراي اسالمي شهر رشت به عنوان نماينده شورا در امور تقويم امالك 
  قانون مذكور و ... ٦٤، موضوع كميسيون تقويم امالك ماده ١٣٩٩تنظيم دفترچ ارزش معامالتي سال 

 "هاي غيرنقديها و كمكبن"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٦٠٢٠١ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهــــرداري مبني بر افزايش اعتبار رديف 
جشن و "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٧٠٢ومان) با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري ريال(سي و پنج ميليون ت ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠به مبلغ 
به عنوان جبران هزينه جشن روز زن، به منظور اهدا كارت هديه به مبلغ سرانه يك صد هزار تومان به  ١٦٠٢٠١و اضافه نمودن به رديف  "چراغاني

  بانوان پرتالش مجموعه شهرداري (شاغل و بازنشسته).

بازگشايي و احداث فاز دوم "جاري تحت عنوان بودجه سال ٤٠١٠١٠٠١موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار رديفـ 
بودجه   ٣٠٢٠٢٠٠١ريال با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠منطقه يك، به مبلغ  "دي ٨مسير شهيد رجايي به معلم ـ خيابان 

  .٤٠١٠١٠٠١سازمان آتش نشاني و اضافه نمودن به رديف اعتباري  "نشانيخريد ماشين آالت سازمان آتش"ت عنوان سال جاري تح

شهرداري از طريق  ؛مقرر شد ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص احداث مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم بوستان ملت و 
 رحواگذاري طنسبت به برگزاري فراخوان  ابو  تهيهمذكور سازمان سرمايه گذاري طرح كامل و جديدي را با در نظر گرفتن ظرفيت هاي الزم مكان 

  قدام نمايد.مربوطه ا

 "چاپ و خريد نشريات و مطبوعات"نبودجه سالجاري تحت عنوا ١٢٠٥٠١ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار رديف  
 "كارمزد اوراق مشاركت"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٣٠١٠٣ريال از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ريال با كسر مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢جمعاً به مبلغ 

بودجه  ١٢١٢٠٩ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١و مبلغ  "كارمزد ساير اوراق"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٣٠١٠٤ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠و مبلغ 
  .١٢٠٥٠١و اضافه نمودن به رديف "... و جلسات و سمينارها برگزاري هزينه"سالجاري  تحت عنوان 

ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تملك سه دانگ مابقي سرقفلي و كسب و پيشه يك باب مغازه و انباري وراث ارگنجي، برابر 
ريال و پرداخت ثمن معامله از محل رديف ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٦هيأت كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ  ١٢/٦/٩٩مورخ  ١٠٧٨٣٨ ارزيابي شماره

شهرداري  ٣٠/١٠/١٣٩٩مورخ  ٩٩ـ ٢١٢٧٨٢و برابر نامه شماره ش ر ـ   "تملك مسيرهاي مشخص"بودجه سال جاري تحت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١
ضمن تملك ملك مذكور نسبت به شهرداري رشت  نقد و الباقي آن در سه قسط مساوي. و مقرر شد؛ رشت، به صورت پنجاه درصد ثمن معامله

  اقدامات الزم را به عمل آورد.تملك كليه امالكي كه در آن منطقه داخل طرح تعريض معبر قرار گرفته اند 

يون تومان) مساعدت مالي به آقاي غالمعلي عبدالهي، ريال (يك ميل٠٠٠/٠٠٠/١٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري 

  ."اختصاص زمين جهت احداث مسجد در قسمتي از محوطه ترمينال بزرگ"ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص 

  دهي ساخت و سازهاي غير مجاز.ـ  تصويب شيوه نامه سامان

  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛
 رشت متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي. ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠و  ١٢٩هاي ثبتي درصد از پالك ٧/١٣ اخذ معادل قيمت قدرالسهم  
  سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه مميزي نوين، هوشمند سازي و شهرداري الكترونيك.تجديد مميزي شهر رشت از طريق قرارداد  
 .ملك آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده  
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ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  جلسه ، يكصد و هشتادمين٢٩/١٠/٩٩مورخ  ٢٤٠٩براساس دعوتنامه شماره  شهر اسالمي  در محل ساختمان شوراي  ١١(عادي) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   :ات جلسه دستور
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

 ــ  بررسي ــ ١٨٥٨١٦نامه شهرداري رشت به شماره  ش ر ـ در خصوص نامگذاري معابر پيرو هفتاد و يكمين  ٢٥/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
  .٩٩-٨-١٨نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ 

   ــ شماره  ش ر ف ـ شت  به  شهرداري ر سي اليحه  ــ ٨٠٠٢برر صوص  ٢٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ   ١٧٠٢٠٣افزايش رديف اعتباري "در خ
ــالجاري تحت عنوان   ــر مبلغ مذكور از رديف  اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠به مبلغ "پاداش پايان خدمت كاركنان"بودجه س با كس ريال 

و همچنين اصالح  ١٧٠٢٠٣مسيرهاي مشخص شده در بودجه مصوب و اضافه نمودن به رديف بودجه سالجاري مربوط به تملك ٤٠١٠٤٠٠١
  .١٣٩٩ضوابط اجرائي اعتبارات هزينه اي بودجه سال  -١٨تبصره 

   ــ ــ ٧٨٨٤بررسي اليحه شهرداري رشت ش ر ف ـ درخصوص مساعدت مالي به آقاي حسن اسدي از رديف ٢٥/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"انتحت عنو ١٥٠٣٠٢اعتباري 

   مصوبات يكصد و هفتاد و  ١پيرامون بند  ٢٤/١٠/٩٩مورخ  ١٤٠٥٦/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
سه مورخ  سهم ١٠/١٠/٩٩هفتمين جل ضوع؛اخذ معادل قيمت قدرال شهر با مو سالمي  صد از پالك ٧/١٣ شوراي ا  ١٣٠و  ١٢٩ي هاي ثبتدر

  رشت متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي. ٤بخش  ٣٨سنگ 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
 دفاع مقدس يدو تن از شهدا تيبا قرائت وصعرض سالم،  ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيدر ابتداي جلسه،  جناب آقاي 

خود آورده  نامهتيقدر در وصگران يشهدا نياز ا يكي باشد. يانصارتراز با آثار خواجه عبداهللا هم توانديبزرگواران از نظر سطح عرفان م نيا نامهتي: وصنداظهار داشت
 و بتيغ رايدارند، ز ياژهيو ازيامت امتيقآمده است كه افراد كور و كر و الل در روز  اتيمرا كور و كر و الل كن! در روا ،ينخواند اگر مرا به شهادت فرا اياست كه خدا

 شورا ييس محترمر  .امدهيناكام، كام من هدف من است و من به آن رس ديسيبر سنگ مزارم ننو سدينويخود م نامهتيدر وص يگريبزرگوار د دي. شهكنندينم ييبدگو
از  يكير با اشاره به اظهارنظايشان   .ندشاعر بزرگ را قرائت نمود نياز ا ياتياب ،يرانيبزرگ ا يسراحماسه ،يابوالقاسم فردوس ميسالروز تولد حك دنيبا اشاره به فرارس

ن آ تيانقالب و تثب نيكه در به وجود آوردن ا ياسيس انيجر كي ي: گاهاذعان داشتند ،يدر خصوص رانندگان تاكس ياسالم يرشت در مجلس شورا هاي ندهينما
 رمضانپورآقاي   .گويدسخن ميمعرفت خود  و عقل ازهاندهركس به مياو گفته ميارا داده شانيپاسخ ا زيما ن  شوديخطاب م ييكايآمر، فرد نياند توسط انقش داشته

 يبا رقبا ابانيف خكه در ك ياهزار راننده ٦اند، بوده يكه در خط مقدم جبهه قرار داشتند همان رانندگان تاكس يكسان دانند،يمردم م فهمند،ي: مردم مندكرد ديتأك
اطراف  يها: افراد مختلف از شهرستانندافزود شورا ييس محترم ر  .رديپذيصورت م يو رانندگ ييراهنما ياز سو يكمتر برخورد يشخص رمجازيرانندگان غ يعني خود

كار ندارند، اما اكثرًا دو  نيبه ا يو اگرچه الزام دهنديكار را انجام نم نيا ياما رانندگان تاكس كنند،يخودرو سه نفر را سوار م قسمت پشتو در  نديآيبه شهر رشت م
رشت  يموظف كردن شهردار رامونيپ شوراشهرستان رشت نسبت به طرح  يدر خصوص اعتراض فرماندار نيهمچن ايشان  .كننديعقب خود سوار م ينفر را در صندل

به  شورا ي خواسته نيا يانامه ياما ط م،يمسائل مواجه بود نيكار با ا ي: ما از ابتدااذعان داشتند سال،  ٧٠ يقدمت باال يدارا يهادر خصوص خانه يرسانبه اطالع
شهر  يسال درخواست پروانه شود به اطالع شورا ٧٠ يباال يهاخانه يبرا و دارند يطيشرا نيكه چن ياست تا در خصوص موارد دهيرسمحترم رشت اطالع شهردار 

  .برسدرشت 

  پيش از دستور ناطق اول: نطق 
شهرستان  يبا انتقاد از عملكرد فرماندار ، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر رشت، يبهراد ذاكردكتر  در ادامه آقاي

به ان شهرست يموضوع اعتراض فرماندار فانههفته گذشته حضور نداشتم و متأس ياز جلسه ي: بنده در بخشاذعان داشتندشهر،  ياز مصوبات شورا يرشت در رد برخ
اما  مورد موافقت اعضا قرار گرفتكه  سال ٧٠ يباال يهاخانه يصدور پروانه برادر مورد  يرسانرشت به اطالع يدر خصوص طرح موظف كردن شهردارمصوبه شورا 

 ٠١/١١/٩٩ مورخ :         ١٨٠جلسـه شـماره:              

ماه  بهمنصورتجلسات 
١٣٩٩ 
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راض اعت ايدر خصوص رد مصوبات شورا و  نيا از شيموضوع از نظر بنده اشتباه است و ما پ نياه پذيرفته شد! توسط فرمانداري مورد اعتراض قرار گرفته و در جلس
  سال خالف قانون است؟ ٧٠ يباال يهادر مورد خانه يرساناطالع اي. آميابا فرماندار و استاندار صحبت كرده ،نسبت به آنرشت  يفرماندار

به  ليتبد هايشده بود تاكس يمجلس كه مدع ندگانياز نما يكي دهيبابت اظهارات نسنج ياز رانندگان تاكس يبا عذرخواه نيهمچن شورا سهييرئتيه محترم عضو
 ميهست كه هر روز شاهد آن يغلطماست، رفتار  رانياز مد يموجود در برخ ستيرفتار ناشا، : بنگاه ضدانقالبخاطر نشان كردنداند، ضدانقالب شده يغاتيتبل يهابنگاه

عدم وجود ماسك و دستكش و الكل  رغميكرونا عل اميمعاش است و در ا امرار يكه از صبح تا شب در حال تالش برا يراننده تاكس كي .كننديو مردم آن را تجربه م
: اگر ندكرد حيتصر انيدر پا آقاي ذاكري  اند.دارو، سكه و دالر هستند بنگاه ضدانقالب يايكه ماف ييها. آنستيضدانقالب ن ديبه شهروندان نكش يرساندست از خدمت

 نهيه هزك يشهروند عاد كي يبراتا  ديرا جستجو كن اهيتمام بازار س ديدارو با هيته يمسائل را ندارند؟ امروز برا نيجرئت و جسارت ورود به ا انگران هستند چرآقايان 
خودرو صحبت  يايمورد عوارض دارد؟ چرا در مورد ماف نيصحبت كردن در ا ايآ شود؟يمورد صحبت نم نيشود. چرا در ا هيته ست،ين ريپذكانام شيآن دارو برا هيته
 يكه از رانندگان تاكس دانميخود م فهيبنده وظ د؟يرا بلد هست ستيبند ن ييجاشان بهكه دست ياز خودرو، فقط صحبت كردن در مورد رانندگان تاكس شود؟ينم

  كرده و دست آنان را ببوسم. يعذرخواه

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 
در جلسه روز  ١٤٠٠سال تعرفه عوارض پيشنهادي  نكهيا انيبا ب ، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا، يعلو نيرحسيامسيد  سپس جناب آقاي

سال گذشته  ٧ يم شورا خواهد كرد. بنده طيرا تقد ١٤٠٠بودجه سال  يزود: متوجه شدم كه شهردار رشت بهعان داشتنداذشده است،  يينها قيتلف ونيسيگذشته كم
: نده دادادام آقاي علوي  كار آن انجام نشد. با عجلهگذشته  يهابسته شد و مانند سال يخوب طيبار است كه بودجه به شرا نينخست يام براكه در شورا حضور داشته

صحن شورا گفته شدكه   رشت در محترم شده توسط شهردار گزارش ارائه . درميبرس ميكه دار يگذارهيو سرما يعمران يهاروند موجب شود تا به پروژه نيا دوارميام
 روبرو نهيهز شيه امروز همواره با افزاسال تا ب يبنده قرار گرفته است از ابتدا اريكه در اخت يوجود دارد، بر اساس گزارش ييجوصرفه يشهردار يجار يهانهيدر هز

ل به هر شك يجار يهانهيدر هز بايد ميكن تيريو مد تيسازمان و شهر را درست هدا نيا ميخواهباما اگر  ميروبرو بود نهياز موارد با كاهش هز يدر برخ دي. شاميابوده
اطر خكرده است،  تيآن حما يشيافزا يهافياز دفترچه عوارض و رد نكهيا انيبا بشورا،  يعمران و توسعه شهر ونيسيكم محترم سيير  .ميينما ييجوممكن صرفه
 نيا دباي ندهيسال آ مييبگو نكهيدهد، ا ريينگاهش را نسبت به اداره سازمان خودش تغ يكرد، اما شهردار مياقدام خواه هامتي: قطعاً در متعادل كردن قنشان كردند

  .ميرا كنترل كن هانهيخود هز جاري در انجام امور ستيبايو م ستين ياستدالل درست ميكن نيرا از مردم تأم نهيهز نيا ديپس با ميمقدار دستمزد بده
كار كردن در آن  كه شده دهيچيو پ نيرشت سنگ يقدر شهردار: متأسفانه آنندكرد ديانجام دهد، تأك يكار نيچن خواهديشهردار رشت م نكهيا انيبا ب آقاي علوي

سازمان  يهادندهچرخ وردنبه حركت در آ يروزها برا نيا ياحمد يآقا. گفته شده است زيرشت نمحترم وجود دارد كه به شهردار  زين يده است. نكاتسخت ش
ياما م شود،يصورت تذكر چند بار ابالغ مبه ي: موضوعاتندادامه داد ايشان  كمك كند. شانيموارد به ا نيدر ا زيو الزم است شورا ن كشديكار را بر دوش م ييتنهابه
رده و با همان ملك تخلف ك كيشده و  ساخته يطراح كيمعلم با  ابانيكل خ مييگوياست. م شده ميتنظ يابه پاسخ رسانه هيشب شتريشده ب كه پاسخ ارائه مينيب

 نيترو راحت شوديبه آن نم يتوجه هاونيسيموضوع در كم يبررس رغميكه عل مينيبي. متأسفانه مميرا از دست بده ابانيكل خ ديتخلف مجوز گرفته است و ما نبا
 تيوضع نيا نديگويم م،ياما چه كرده نديگويصادر شده است، نم يرأ نيپروانه را داشته و ا نيشده است و ا كار قبالً انجام نيكه ا شوديجواب به موضوع داده م

رشت با شعار فساد محترم شهردار ي، احمدآقاي  نكهيا انيبا ب يعلوآقاي   .ميبه موضوعات داشته باش يشتريتوجه ب ماندهيباق ياهماه نيدر ا ديباوجود دارد! ما 
 ينظارت يهاشورا و دستگاه ياز سو ديبا تيحما نيبه موضوعات ورود كند. ا شجاعت تمامبتواند با  محترم انتظار وجود دارد كه شهردار ني: اند، گفتندوارد شد يزيست

با  نيمچنه يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئ  .بيايد وجود به  يحواش يريگميوجود داشته باشد كه پس از تصم ينگران نيا ديوجود داشته باشد، نبا
 نيا از شيكه پ يبرگزار شد و فرد يفرهنگ راثيمنش با معاقل ي آقا يو همراه يبا هماهنگ يا: جلسهعنوان داشتندرشت،  يساختمان دانشسرا تياشاره به وضع

  كرد. يبود اعالم آمادگ همشابه كرد يهااقدام به مرمت ساختمان رخواهانهيصورت خداشت و بهبدون چشم
 يمرمت را انجام دهد از شهردار خواهديهم كه م يبنا مرمت شود. فرد نيسقف ا يفرهنگ راثيم يبا هماهنگ يصورت فورشد كه به ني: قرار اآقاي علوي اضافه كردند

  . شورا كمك انجام شود يسوراستا از  نياست كه در ا نيبنده  ا شنهاديپ .رشت است يخدمات از شهردار افتيرا مدنظر ندارد و به دنبال در ينقد افتيدر

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا در  ٣٠/١٠/٩٩مورخ   ٢٤١٩ثبت شده به شماره  ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٨٩٥٦ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ١

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از  "دي) ٨افزايش رديف اعتباري بازگشايي و احداث فاز دوم مسير شهيد رجايي به معلم (خيابان "خصوص
  آرا مقرر شد؛ به كميسيون هاي ذيربط ارجاع شود. بحث و تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن موافقت با يك فوريت آن، به اتفاق
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  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره  ٢٥/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ١٨٥٨١٦نامه شهرداري رشت به شماره  ش ر ـ 
هفتاد و يكمين نشست در دبيرخانه شورا در خصوص نامگذاري معابر پيرو  ٢/١٠/٩٩مورخ  ٢١٨٩

  به شرح؛ ٩٩-٨-١٨كميسيون نامگذاري معابر مورخ 
ـ نامگذاري كوچه واقع در بلوار ديلمان ـ چهار راه وحدت ـ خيابان ميرابوالقاسمي ـ ابتداي بلوار عرفان ١

روبروي  ٢٠و نامگذاري كوچه بوستان  "غربي ٢٠بوستان "جنب درمانگاه الوين ، نامگذاري كوچه به نام 
  ."شرقي ٢٠بوستان "ن كوچه به نام همي

 ١٧شهريور ـ روبروي كوچه  ١٧ـ نامگذاري بن بست واقع در خيابان سعدي ـ كوي فالحتي ـ كوچه ٢
  ."٩شهريور  ١٧بن بست "نامگذاري بن بست به نام  ١٠شهريور 

 از ساختمانـ نامگذاري بن بست واقع در بلوار امام خميني(ره) ـ خيابان شهيد عضدي (دباغيان) ـ بعد ٣
  ."بن بست شهيد بهزاد برزو"تخت جمشيد به نام شهيد بهزاد برزو نامگذاري بن بست به نام 

ـ نامگذاري بن بست واقع در پل عراق ـ انتهاي خيابان دانشسرا ـ روبروي نانوايي لواشي ـ نامگذاري بن ٤
ر خيابان دانشسرا از ابتدا تا و نامگذاري تمامي كوچه ها و بن بست هاي واقع د "٢١بن بست "بست به نام 

  انتها به ترتيب شماره مرتب و با  حفظ اسامي موجود.
واقع در بلوار آيت ا.. ضيابري به نام شهيد غالمحسين خردمند كافي  نامگذاري  ١ـ تغيير نام كوچه ماسالي ٥

  ")١كوچه شهيد خردمند كافي (ماسالي"كوچه به نام 
ر ميدان زرجوب (شهيد فتحي) ـ خيابان سرچشمه ـ به نام شهيد واقع د ١ـ تغيير نام بن بست شهاب ٦

به ياد شهيد رضا "زير تابلو لحاظ گردد  ١رضا حسين پور، نامگذاري بن بست با حفظ نام بن بست شهاب 
  ."حسين پور

ـــيون  در كميس
ــي و  ــگ ــن ــره ف
ــورا  اجتماعي  ش
مطرح و پس از 
بحــث و تبــادل 
ــا اليحــه  ظر ب ن
نهــادي  پيشــــ
ـــرداري  ـــــه ش

  رديد.موافقت گ

  

  

٣٠/١٠/٩٩  ١٤٢  

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

 بند پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٦در با پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر  متن مصـوبه شـورا:

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶٠ ~ 
 

  

   

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به شماره  ٢٤/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٨٠٠٢اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ   
 ١٤/٨/٩٩/ش مورخ ١٦١٦/٩٩در دبيرخانه شورا در پاسخ به نامه شماره  ١٣/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٧٧

شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار 
به مبلغ "پاداش پايان خدمت كاركنان"بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٧٠٢٠٣رديف 

بودجه سالجاري مربوط به ٤٠١٠٤٠٠١ريال با كسر مبلغ مذكور از رديف  اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠
، با عنايت به  ١٧٠٢٠٣تملك مسيرهاي مشخص شده در بودجه مصوب و اضافه نمودن به رديف 

ميليون ريال در  ٥٠بهاي هر قطعه سكه بهار آزادي  ١٣٩٩ اينكه در زمان پيش بيني بودجه سال
ريال پيش بيني و مصوب گرديد ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٤به ميزان  ١٧٠٢٠٣نظر گرفته شده و رديف اعتباري 

كه به دليل شرايط متغير و نوسان روزانه قيمت سكه و افزايش ارزش آن و با عنايت به مكاتبه 
ومان بابت پاداش پايان خدمات به كاركنان به جاي اعطاي صدرالذكر مبني بر اعطاي ده ميليون ت

اعتبار پيش بيني شده جوابگو نبوده و با  ١٣٩٩سكه بهار آزادي، با توجه به مبناي پيش بيني سال 
كمبود اعتبار مواجه گرديده است اقدام نمايد همچنين براين اساس شهرداري رشت در نظر دارد؛ 

به شرح ذيل اقدام  ١٣٩٩جرائي اعتبارات هزينه اي بودجه سال ضوابط ا -١٨نسبت به اصالح تبصره
شهرداري رشت مجاز است در هنگام بازنشستگي هر يك از كارگران و كارمندان مبلغ «  نمايد:

  »ريال (ده ميليون تومان) به ايشان هديه نمايد. ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠

در كميسيون 
ــه و  ــام ــرن ب
بــودجــه و 
شورا  حقوقي 
مطرح و پس 
ــحــث و  از ب
با  بادل نظر  ت
ــــه  ــــح الي
ـــنهادي  پيش
هرداري  شــــ
مــوافــقــت 

  گرديد.

٢١/١٠/٩٩  ١٧٢  

  ........................................................................................................................................................................................................................................................ خالصه مفيد مذاكرات :
پاداش "بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٧٠٢٠٣افزايش رديف اعتباري "با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري مربوط به تملك ٤٠١٠٤٠٠١ز رديف  اعتباري ريال با كسر مبلغ مذكور ا٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠به مبلغ "پايان خدمت كاركنان

ضوابط اجرائي اعتبارات هزينه  -١٨و همچنين با اصالح تبصره  ١٧٠٢٠٣مسيرهاي مشخص شده در بودجه مصوب و اضافه نمودن به رديف 
  به شرح؛ ١٣٩٩اي بودجه سال 

ريال (ده ميليون تومان) به ايشان  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠شهرداري رشت مجاز است در هنگام بازنشستگي هر يك از كارگران و كارمندان مبلغ «
 و با مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد. »هديه نمايد.

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶١ ~ 
 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به  ٢٥/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٨٨٤اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ در دبيرخانه شورا  ١٠/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٦٠شماره  

ريال (پانصد هزار تومان) مساعدت مالي به آقاي حسن ٠٠٠/٠٠٠/٥نسبت به پرداخت مبلغ 
اسدي كه به دليل داشتن معلوليت اعصاب و روان و ناتواني در اشتغال با وجود داشتن همسر 

ي نموده اند، از رديف و فرزندان و عدم وجود سرپناه مناسب جهت زندگي تقاضاي كمك مال
  اقدام نمايد. "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢اعتباري 

در كميســيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شــورا 
مطرح و پس از بحث و 
تبـادل نظر بـا اليحــه 
پيشــنهادي شــهرداري 

  موافقت گرديد.

٢١/١٠/٩٩  ١٧٢  

رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا در خصوص اليحه كمك مالي آقاي حسن اسدي  حجت جذبجناب آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 ريال را دارند. ٠٠٠/٠٠٠/٣٠گفتند كه آقاي اسدي به علت مشكالت شديد مالي و اينكه دو فرزند معلول جسمي دارند درخواست افزايش كمك مالي تا سقف 

ند: هفته گذشته سه ميليون تومان كمك مالي به آقاي حسن اسدي مصوب شد و در كميته تطبيق اين شائبه به آقاي عبدالهي عضو محترم شورا نيز افزود
كه  دو فرد به نام حسن اسدي مي باشند كه يكي همكار بازنشسته شورا و آن يكي وجود آمد كه چرا دوبار به حسن اسدي كمك مالي شده است. در صورتي

كنند كمك مالي سه ميليون توماني متعلق به اوست. بنابراين بنده به عنوان موافق با افزايش كمك مالي ضر هر دو فكر ميفرد ديگري  است. كه در حال حا
تومان به علت مشكالت شديد مالي و همچنين مسئله اي كه عنوان نمودم تقاضا دارم اين افزايش كمك مالي  ٣٠٠٠٠٠٠تومان به  ٥٠٠٠٠٠ايشان از مبلغ 
 گرفت و چنين افرادي با اينكه غالباً عضو محترم شورا، اضافه كردند: در گذشته اين كمكهاي مالي در شورا صورت مي علويسپس آقاي    ريم.را به رأي بگذا

تومان  ٥٠٠٠٠٠كردند و توسط اعضاي محترم شورا تا سقف العالج و امثالهم مراجعه ميتحت پوشش هستند اما به علت مشكالتي همچون بيماري صعب
در پاسخ به فرمايشات آقاي علوي تصريح  رمضانپوردر ادامه آقاي  گرفت اما به علت رأي ديوان اين اختيار از اعضاي محترم شورا سلب شد.ك صورت ميكم

ه ده و از اين بتوانستند كمك مالي به مراجعين انجام دهند اما اين اختيار توسط ديوان از اعضاي محترم سلب شكردند: شايد در گذشته اعضاي محترم مي
ور وزارت كشبعد حتي كمك هاي مالي با مبلغ پايين هم بايد به درخواست شهردار و توسط ارائه اليحه به شوراي شهر صورت پذيرد. اگر چه تا پايان سال 

خواهم جلسه سيون بودجه ميبه عنوان رييس محترم كمي جذبايشان ادامه دادند: همچنين از آقاي  قرار است شيوه نامه اي در اين خصوص صادر كند.
چوب در چهار مشتركي با حضور مسئول حقوقي شهرداري و دبير محترم اداره دبيرخانه شورا در اين مورد تشكيل دهند و به طور كامل اين موضوع را بررسي و

  هاي مالي با مبالغ پايين پيدا كنند.قانون موجود راه حل مناسبي جهت كمك

ريال (سه ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ه پيشنهادي شهرداري درخصوص مساعدت مالي به آقاي حسن اسدي تا سقف مبلغ با اليح متن مصـوبه شـورا:
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢ميليون تومان)، از رديف اعتباري 

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶٢ ~ 
 

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

 ٢٣٩٥ثبت شده به شماره  ٢٤/١٠/٩٩مورخ  ١٤٠٥٦/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
 ١٠/١٠/٩٩مصوبات يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ  ١در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٢٥/١٠/٩٩مورخ 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛
)، شهرداري مكلف است نسبت به نقشه ٢٨/١/١٣٩٠قانون شهرداري و اصالحي آن (مصوب  ١٠١بر اساس ماده 

مالحظه ضوابط، آيين نامه ها  تفكيكي تهيه شده توسط مالك بر اساس ضوابط طرح مصوب شهر و با
) قانون ١هاي شهري موضوع ماده (هاي شهرسازي و با رعايت حد نصاب هاي تفكيك و حداقل نيازودستورالعمل

ـ ارزش افزوده ٢ـ متناسب با كمبود سرانه خدمات عمومي ١نظر و قدرالسهم ها:(نوسازي و عمران شهري اعالم
م عيناً و در غير اين صورت به قيمت روز دريافت نمايد. طبق نظر فقهاي ايجاد شده از عمل تفكيك) را عنداللزو

معظم شوراي نگهبان اخذ ملك بيش از ميزان مورد احتياج يا اخذ عوارض تفكيك زائد بر آنچه كه در قانون 
مقرر شده است، خالف موازين شرع شناخته شد. شورا بر اين امور نظارت استطالعي دارد. به موجب قسمت 

اصالحي قانون شهرداري صرفاً در مواردي كه امكان تأمين قدرالسهم شهرداري از عين  ١٠١ماده  ٤ر تبصره اخي
ها را به نرخ كارشناسي با تواند معادل قيمت قدرالسهمزمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي

 ٧/١٣ ئر بر اخذ معادل قيمت قدرالسهم) مصوبات دا١تصويب شوراي اسالمي شهر دريافت نمايد. بنابراين بند (
رشت متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠و  ١٢٩هاي ثبتي درصد از پالك

واقع در جاده الكان، ابتداي مسجد آقا سيد حسن، جنب مجتمع پزشكان آمار از اين جهت كه در اظهار نظر 
و در اليحه شهرداري محاسبه و تعيين » يجاد شده از عمل تفكيكارزش افزوده ا«كارشناس رسمي دادگستري 

هاي مذكور و امكان يا عدم امكان تأمين و نياز به عين قدرالسهم» هاي خدمات عموميقدرالسهم سرانه فضا«
  شود داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد.آنها مالحظه نمي

      

  ........................................................................................................................................................................................................................................................ خالصه مفيد مذاكرات :
  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ مصـوبه شـورا:متن 

هاي درصد از پالك ٧/١٣ اخذ معادل قيمت قدرالسهم "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٠/١٠/٩٩مورخ  ١٧٧مصوبات جلسه  ١ـ بند 
؛ با عنايت به نامه تصوير پيوست (پيوست شماره "به شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي رشت متعلق ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠و  ١٢٩ثبتي 

متر مربع مي  ٧٠/١٧٤٤٠) به متراژ ٢) تعاوني مسكن كاركنان دارايي استان گيالن، كل زمين مزبور كه برابر نظريه هيات كارشناسي(پيوست ١
ه عمدتاً نيز از ايثارگران دفاع مقدس هستند تقسيم شده و حاليه جهت تأمين باشد قطعه بندي و بين نود نفر از اعضاي شركت تعاوني ك

قدرالسهم شهرداري بابت سرانه فضاي عمومي و خدماتي از عين زمين باقي نمانده كه در اختيار و تملك شهرداري قرار گيرد. فلذا باتوجه 
تفكيك در ملك مزبور تأمين شده است؛ مقرر گرديد معادل قيمت  به شرايط موجود و با يادآوري اين موضوع كه معابر و شوارع مربوط به

اصالحي قانون شهرداري،  ١٠١ماده  ٤قدر سهم شهرداري بابت سرانه فضاي عمومي و خدماتي مستند به قسمت اخير تبصره  %٢٥كارشناسي 
 "از مالك اخذ گردد.

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶٣ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٢:٣٠جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  

ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و هشتاد و يكمين جلسه١/١١/٩٩مورخ  ٢٤٣١براساس دعوتنامه شماره   در محل ساختمان شوراي  ١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

   : هدستور جلس
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   ـ اصالحيه و وضع برخي از مواد "درخصوص ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٧٨بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
  .  "شهرداري رشت ١٤٠٠تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ارزش منطقه اي پيشنهادي سال 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٥

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

العاده شورا به منظور بررسي اليحه اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوق نظر و اخذ رأي، بههمچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:
 برگزار گردد. ٢/١١/١٣٩٩شنبه مورخ  روز پنج ١١، رأس ساعت  ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٧٩٧٨پيشنهادي شهرداري  به شماره ش ر ف ـ 

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

 ٠٢/١١/٩٩ مورخ :         ١٨١جلسـه شـماره:           
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   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 ار شهدا امام و شهدا نام و نامه شهيد محسن پورقاسمي، يادوصيت  از بخشي قرائت با منشي محترم شــورا،  محمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  .داشتند گرامي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
 ونيزيو تلو نمايس يالنيگ گريباز ي،پتك ديمجآقاي از  ريبا تقد عرض سالم ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيسپس جناب آقاي 

 النيگ در استان يگرياز افتخارات حوزه باز شاني: ااظهار داشتندبه دست آورد،  مردنقش اول  گريعنوان بازرا به سيپاور انگل نيجشنواره اسكر زهيجا شيپ يكه چند
توانمند  گريازب نياز ا ،ميداشته باش  يفرهنگ ونيسيبا كمرا الزم  يهماهنگ ميدر رشت، نتوانست يپتك يمدت آقابه علت حضور كوتاه نكهيا انيبا بايشان  هستند.

  .مييمان ليتجل شانيشورا كه همه اعضا در آن حضور دارند از ا يتا با حضور در صحن علن دعوت كرديم النيگ ونيزيتئاتر و تلو نما،يس
الش ت النيكه در حوزه فرهنگ گ يديدر برابر اسات يابنده هرچه انجام دهم ذره: گفتنددعوت  نيشورا بابت ا ي محترماز اعضا ريبا تقد يپتك آقايجلسه  نيا در

 انميهمشهر قياست و تشو يدرست ريكه در حال تالش هستم، مس يريمس دهديو فقط نشان م ستين يبزرگ زيچ زهيجا ني: اندكرد ديتأكآقاي پتكي  .ستياند نكرده
ه كسب با اشاره ب يالنيگ توانمند گريباز نيا .مينوبه خود حفظ نمارا به النياستان گ يهنر تيبنده افتخار است و همواره تالش خواهم كرد تا شخص يبرادر اين راه 

  قوت قلب بود. ميكه برا دادند يامياز دوستان به بنده پ يكي قياز طر يعيسم ديپروفسور مج زهيجا ني: پس از كسب اادامه دادنداز آلمان،  ٢٠١٧در سال  زهيجا
تخار اف نيا انمي: در ابتدا به خود و همشهرندجلسه اظهار داشت نيدر ا زين رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا ، پور يحاج لياسماعدر ادامه آقاي 

يمشكل خود را عنوان م نجايدر ا كردمياست، بنده فكر م بينج اريبس يالنيهنرمند گ نيرا به دست آورده است، ا ياديافتخارات ز يپتك آقاي م،يگويم كيرا تبر
خود را  نهياند هزسال است كه نتوانسته ٤كردند و  نهيهز بيها از جبچه نيجشن روز رشت هم ني: در اولندادامه داد آقاي حاجي پور .اوردين انيبه م ياما سخن كند،

كوتاه  يمدت يرا ط النيفرزندان گ نيحق ا ،ليو تجل ريكه عالوه بر تقد خواهمينجابت، بنده از دوستان و همكاران خود م نيهم يعني يالنيو گ النيكنند. گ افتيدر
  به عمل آوردند. ليو تجل ريتقد يالنيهنرمند گ نيشورا از ا ي محترمادامه اعضا در كنند. داختپر

 يدر سخنان ند،شورا كرد ميرا تقد يشهردار ١٤٠٠سال  يشنهاديبودجه پ حهيشورا ال يبا حضور در صحن علن كه محترم شهردار، يمحمد احمد ديسسپس آقاي 
 ٢٤٠ و را هزار يشهردار ندهيبودجه سال آ يرقم كل ايشان  رشت است. يرتمام شهردا مهين يهاپروژه فيتكل نييتع ندهيما در سال آ يهاتياز اولو يكي: نداظهار داشت

 يتومان و برا ارديليم ٥٩٠ يشهردار يجار يهانهيهز يشهر شد برا يشورا ميشده و امروز تقد ميكه تنظ يابودجه حهي: در الافزودندو  ندتومان اعالم كرد ارديلمي
و  ندخبر داد ١٤٠٠در سال  رشت يبودجه شهردار يدرصد ٣٧ شياز افزا ياحمدآقاي   . تومان اعتبار اختصاص داده شده است ارديليم ٦١٥هم  يعمران يهاپروژه

 يو عمل يآن منطق تئور يشهر مطالبه كنم كه البته برا يشورا يبرارا بودجه  يدرصد ٢٥٠از  شيب شيبود كه افزا ني: البته نگاه من به عنوان شهردار رشت اندگفت
: تصريح كردندو  ندرشت خبر داد يشهردار ١٤٠٠بودجه  حهيدر ال ١٠٠ماده  ونيسيحاصل از كم يدرآمدها يدرصد ١٠از كاهش  شهردار محترم رشت  هم داشتم.

 يوابستگ ياحمد آقاي . نسبت به انجام آن اقدام شود يجيدر طول سنوات به صورت تدر دياست كه با يامر ١٠٠ماده  ونيسيبه كم يبودجه شهردار يكاهش وابستگ
خارج  يوابستگ نياز ا ديبا ياتيبودجه عمل هيته يبرا نكهيا انيو با ب ندرا مورد اشاره قرار داد ١٠٠ماده  ونيسيبه منابع حاصل از كم هاياز حد بودجه شهردار شيب

ه رشت بودجمحترم  شهردار  . اندرفته شپي داريپا ياند و به سمت كسب درآمدهاخارج شده يوابستگ نيتهران و اصفهان از ا رينظ ييهاي: شهردارتصريح كردند ميشو
در  داريپا يدرآمدها ديتمركز بر كسب و تول ١٤٠٠رشت در بودجه سال  يشهردار كردي: روندشد ادآوريو  ندتومان اعالم كرد ارديليم ٩٠٥را حدود  يردارشه ٩٩سال 

و ند اعالم كرد ندهيبودجه سال آ حهيدر ال داريپا درآمدهاي مهم كسب يهاامالك را از جمله بخش نينو يزيطرح مم ياجرا ياحمدهمچنين آقاي  است. يشهردار
رشت محترم  شهردار . شوديآن آغاز م يياجرا اتيعمل گريمنعقد و تمام مقدمات و مراحل آن هم فراهم شده است و تا دو ماه د ،امالك نينو يزي: قرارداد ممندافزود
عنوان و  ندرشت خواند يشهردار ندهيبودجه سال آ حهيمهم ال هايبخش از را  معابر ييبازگشا يهادر پروژه يدرآمدزا و مشاركت بخش خصوص يهااز طرح تيحما

 ياحمدآقاي   كند. رييتغ يشهردار در كرديرو نيا ديبه آن نشده و با ياست كه تاكنون توجه خاص يدرآمد هم از موارد شيجهت افزا ژهياقدامات و ي: اجراداشتند
تومان اعتبار در نظر گرفته  ارديليم ٣٠آن حدود  يو برا شوديرشت محسوب م يارزشمند شهردار يهاپروژه جمله از يهكتار٤٥٠پارك  نكهيا رب ديكأبا ت خاتمه در

  خواهد يافت. شيافزا يسبز شهر رشت به مقدار قابل توجه يپارك سرانه فضا نيگرفتن ا اري: با در اختندكرد حيشده است تصر

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا به پيوست  ٣٠/١٠/٩٩مورخ  ٢٤٢٠ثبت شده به شماره  ٢٩/١٠/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٩٢٥٩رف ـبه شماره شـ اليحه شهرداري رشت ١
ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/١٢از حيث منابع به مبلغ ١٣٩٩درصدي نسبت به بودجه سال  ٣٧شهـرداري رشت با افزايش  ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال 

 ،ليارد تومان)زار و دويست و چهل مي(معادل هريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/١٢و از حيث مصارف نيز به مبلغ  ارد تومان)ليزار و دويست و چهل مي(معادل ه
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اي درصد، شامل بودجه تملك دارايي سرمايه ٥٢ريال) و سهم بودجه عمراني نيز  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٠٠/٥درصد (به مبلغ  ٤٨اي حدود سهم بودجه هزينه
ديون قطعي شده سنواتي به مبلغ همچنين ريال) و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ريال)، تملك دارايي مالي (به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦١٥/٦(به مبلغ 

نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با و تبادل ريال)، با قيد يك فوريت توسط شهردار محترم رشت تقديم شورا گرديد و پس از بحث ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥٠(
  هاي ذيربط ارجاع شود.شد به صورت  عادي به كميسيون يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر

در دبيرخانه شورا در  ٢/١١/٩٩مورخ   ٢٤٤٠ثبت شده به شماره  ١/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٩٤١٤ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٢
ث و تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بح "شيوه نامه ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز"خصوص

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

  

  دستورات جلسه : 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

اليحه شهرداري رشت به شماره  
مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٧٨ش ر ف ـ 

ثبت شده به شماره  ١٦/٩/١٣٩٩
در  ٢٤/٩/٩٩مورخ  ٢٠٩٥

دبيرخانه شورا به پيوست 
اصالحيه و وضع برخي از مواد "

تعرفه عوارض و بهاي خدمات و 
اي پيشنهادي سال ارزش منطقه

جهت  "شهرداري رشت ١٤٠٠
بررسي و تصويب، به جهت تأمين 
منابع درآمدي در زمينه اجراي 
پروژه هاي عمراني و تأمين 

هاي جاري و خدماتي برابر هزينه
تعهدات ذاتي در چارچوب 
بودجه شهرداري و در راستاي 

هاي شوراي محترم سياست
اسالمي شهر به لحاظ ارائه 
خدمات اجتماعي و عمراني به 

  شهروندان محترم شهر رشت.

 يدر كميسيون حمل و نقل و ترافيك  شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اليحه پيشنهاد
  ١جدول بند  ٤و  ٣ضــريب فرمول رديف  شــهرداري  با اصــالحاتي به شــرح زير موافقت گرديد؛

 اصالح مي گردد. %٢٠به  %١٥از  ٥اصالح و رديف  %١٥به  %٦از  ٤٢بخش الف ماده 
ـــفالت در رديف  - مقرر گرديد از نوار حفاري هايي  ٣٩بند ب ماده  ٣-٢و  ٢-١هزينه روكش آس

ر روي روكش آسفالت كه يك سال از عمر آن ها مي گذرد عالوه بر ترميم كه توسط سازمان ها ب
 حفاري بايد روكش هم توسط آن سازمان ها انجام شود.

 تعرفه عوارض اضافه شود. ٦٤ـ پيشنهاد مي گردد تبصره اي به شرح ذيل به ماده 
ــط اداره امور مالياتي اخذ و با هماهنگي  ــوع اين ماده توس ــره: عوارض موض ــهرداري به *تبص ش

  حساب شهرداري واريز شود.
در كميسيون عمران و توسعه شهري شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اليحه پيشنهادي 

  شهرداري  با اصالحاتي  موافقت گرديد.

در كميســيون تلفيق شــورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اليحه پيشــنهادي شــهرداري  با 
  افقت گرديد؛اصالحاتي به شرح زير مو

صره  -١ شت عبارت  ١٠ماده  ٥در تب شهرداري ر به عنوان "قبل از عبارت  "نقداً  "تعرفه عوارض 
 اضافه گردد. "سپرده 

،  ٩٩كتابچه تعرفه عوارض سال  ٢١و  ٢٠عوارض پذيره صفحات  ٢-٢و  ١-٢جداول  ٧رديف  -٢
  تغيير يابد. "نيم طبقه همكف"به  "نيم طبقه " عبارت

ـره  -٣ ـده به ذيل جداول  ٦در تبص ـتثناء همكف "عبارت  ١٢ماده  ٢-٢و  ١-٢اضافه ش  "به اس
ـارت  ـذف و عب در همكف با ارتفاع مازاد بر طرح تفضيلي يك دوم ضريب پذيره همكف  "  ح

  اضافه گردد.  "محاسبه مي شود
 اضافه گردد : ٣٠تعرفه ، يك تبصره به شرح ذيل به ماده  ٤٣صفحه  -٤
صره   ضري  ٨تب ساختمان تعهدنامه مح صوبه بر روي بام  شهرداري بايد از مالكين تابلوهاي من به 

 دريافت نمايد.
 دفترچه عوارض اضافه گردد: ٣١يك تبصره به شرح ذيل به بند دو ماده -

سال  ٦تبصره  بوده و عطف به سالهاي قبل نخواهد شد و افزايش  ١٤٠٠زمان اجراي اين ماده از 
 عوارض كسر و پيشه همان سال بيشتر نشود. %١٠در هر سال از  G ناشي از اعمال ضريب

ــيون هاي عمران و نيز برنامه و بودجه و  ٤٢ماده  -٥ ــاي محترم كميس ــط رؤس تعرفه مجدداً توس
  حقوقي شورا مورد بازنگري قرار گيرد.

  شهرداري نبايد مغايرت آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باشد. ١٤٠٠تعرفه سال  -٦

٨٨  

  

  
٢٤٤  
٢٤٥  
٢٤٦  
٢٤٧  
٢٤٨  
٢٤٩  
٢٥٠  

  

  

٣٤  

٢/١٠/٩٩  

  

  
  

٦/١٠/٩٩  
٨/١٠/٩٩  

١٠/١٠/٩
٩  

١٣/١٠/٩
٩  

١٥/١٠/٩
٩  

٢٠/١٠/٩
٩  

٢٢/١٠/٩
٩  

  
  

٣٠/١٠/٩

٩  
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آن  ي: جااذعان داشتندرشت،  يشهردار ١٤٠٠سال تعرفه عوارض پيشنهادي در خصوص ، رييس محترم شورا رمضانپور آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
رفه تعرساندن  جهيبه نت يگانه براپنج يهاونيسيدر كم ييتك همكاران شوراشهردار رشت و تك نياز واحد درآمد و همكاران آنان و معاون يدارد كه تشكر

 شتريد بموار نيقرار گرفت. دو مورد از ا يمورد بحث و بررس  ١٤٠٠سال تعرفه عوارض پيشنهادي  يتك بندهابه: تكندادامه داد ايشان شته باشم.مذكور دا
 داشتند تا آورده نشود، موضوع ديمانند وزارت كشور بر آن تأك يبود كه مقامات باالدست وانيد يعموم ئتيموضوع بحث مدنظر ه كيمورد بحث قرار گرفت، 

ت، اس ارسال شدهشهر رشت  ياسالم يموقع به شوراتعرفه عوارض و بودجه به نكهيدر ادامه جلسه با اشاره به ا رمضانپورآقاي  . بود ٤٢در خصوص ماده  گريد
كل ش يهمكار نيمُر قانون بوده است كه خوشبختانه ا تيرعا يشورا برامحترم  يرشت و خواست اعضامحترم شهردار  تيرينشان از تحول و مد ني: اندگفت

 اقتيكرد كه شأن و ل ديتأك ديوجود دارد اما با ياديز اري: موارد بسندكرد ديشورا تأك ييس محترمر .داده شد وراش ليگرفت و تعرفه عوارض و بودجه تحو
رآمد و بحث د ميكن جاديا داريها داشته و درآمد پارا در تعرفه يمال تيريبود تا مد نيعدد و ارقام است، اما تالش ما بر ا نياز ا شتريب اريشهر بس نيمردمان ا

 رايدور شود، ز ١٠٠ماده  ونيسيتا بودجه ما از جرائم كم رديشكل بگ يمناسب يزيربرنامه دوارمي: امايشان افزودند  .ميبگذار اررا كن ياز تخلفات ساختمان
آنان استفاده  تيو از ظرف ميپهن كن گذارانهيسرما يفرش قرمز برا ستيبايما م نيحذف شود؛ بنابرا هايدرآمد از شهردار نيمجلس ا ماتيممكن است با تصم

حدود م اريد بسنخود را وارد بازار كار كن هيسرما هستند كه حاضر يبا هم فرق دارند، كسان دارهيو سرما گذارهيسرما: ندكرد حيتصر رمضانپورآقاي  .ميكن
، رييس محترم كميسيون برنامه، حجت جذبدر ادامه آقاي  . ميخود را رها كن ١٠٠ماده  ونيسيتا از درآمد جرائم كم ميآنان را جذب كن ديهستند و ما با
داشته  يتيبحث حما دي: ما بااذعان داشتندشد،  ميهمواره متضرر خواه رايز د،يصفر و صد د ديبنده معتقدم قانون را نبا نكهيا انيبا بي شورا بودجه و حقوق

مجوز  ايشانبه  توانديمنطقه م يد شهردارنكن جاديو منطقه را ا طينامناسب با مح يمعلم رشت شغل ابانيمانند خ يادر منطقه خواهنديكه م يكسان م،يباش
 .ميه باشاز مشاغل داشت زيالزم را ن تيحما ديخود مناسب باشد، اما در كنار آن با طيبا محبايد . شغل ميداشته باش بايد زيرا ن يتيندهد؛ اما در مقابل نگاه حما

 ياوجود داشته باشد و بر يشهردارتوسط  ينظارت كاف يموارد نيدر چن ديموضوع است، با نيهم مينيصفر و صد بب دينبا نكهي: اضافه كردنداآقاي جذب 
شورا  يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيير  .ستيوكارها نكسب يليتعط يبه معنا نيدر نظر گرفته شود، اما امختلف موارد ، ها و مدل كارسازه

بحث را حذف  نيا ٩٩اما در سال  م،يبه صدور مجوز اشاره كرده بود ٩٨سال . ما در كندمنطقه صادر  بامجوز را متناسب مي تواند  ي: شهردارند كرد ديتأك
 يهردارش يشهرسازمحترم معاون ي، سيو رضاسپس آقاي  .ميبه مناطق بسپاررا كار  نيا تيريمد بلكه بايد ميموضوع را حذف كن نيانبايد و  مياكرده

 انيعا يدارا يهانياست و بحث دوم در مورد زم يخال يهانيبحث زم كيوجود دارد،  ٤٢: دو موضوع در بحث ماده ندخصوص اظهار داشت نيدر ا رشت
انجام شد  ياريدر سال گذشته تالش بس دهند. مموقت انجا يبرداربهره خواهنديم كه است انيعا يبود كه دارا ييهانياست. موضوع مورد اشاره در مورد زم

ذكر شده است هر زمان كه  ٩٩سال  يماده برا نياز حق شهر بگذرد، در ا دينبا يبود. شهردار ياتفاق خوب كه حذف شود ٤٢ماده  يتا بحث صدور مجوز برا
و بر اساس آن  ابديادامه  تيه فعالك دهدياجازه را نم ي ايناما شهردار د،يمان افتيحقوق شهر را در ٤٢را انجام داد بر اساس فرمول ماده  ييشناسا يشهردار

كردن  ليما قصد تعط نكهيبر ا ديبا تأك زين ،شورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيير ،يعلو نيرحسيامآقاي سيددر ادامه  .كند افتيدر مهيجر
عمل  فيشكل توسط فرد متخلف است، اما اگرچه ما در اجرا ضع نيوكار به اپرداخت عوارض كسب ديگوي: آنچه درآمد مبيان كردند م،يوكارها را نداركسب

ك مل بيكافه اقدام به تخر كي: ندادامه داد ايشان است. گريد يضعف در عملكرد و برخورد ما است موضوع ايو  ييناساكه بر اساس ضعف در ش ميكنيم
نون قا نيعدد ا ياجرا شود ول ديشود، اما آنچه بر اساس قانون است با لير تعطكه كا ستين نيسازه موقت در آن محل كرد، نگاه ما  ا كي جاديموجود خود و ا

اما با  م؛يبر اساس درآمد واحدها اقدام كن مورديصورت به يموارد نيمطرح شد كه در چن يشنهاديندارد. پ ينوع همخوان چياست ه يبا درآمد واحد تجار
به سازه موقت ندارد در  يشباهت چيكه ه يو... با شكل تيسكور هاشهياست و ش كيكه كف آن سرام شوديم جاديموقت ا ياكه سازه ميمواجه هست يادهيپد

 ميدهب ييمجوزها نيچن ميفروشگاه پالسكو ندارد، اگر ما بخواه ياجازه صدور مجوز برا يشهردار نيادي: سازمان مندشورا افزود محترم عضو است. تيحال فعال
 بعيد است آن از و پس كنديم نهيهز يهمان سازه موقت مبلغ هنگفت يفرد برا رايشد؛ ز ميدو سال ملك ساخته شود با مشكل مواجه خواه يط مييو بگو
 ديخواهمجوز داده شده است، قطعاً شما اگر ب يزيمشاغل صورت گرفته، به هر چ يكه در سازمان سامانده يبا مماشاتالبته  .كندسازه  نيا يآورجمع بهاقدام 

در شده است،  يتجار يبا كاربر نيبه زم ليملك تبد نيا د،يتملك كن ديتوانيدر طرح نم نيزم ايسبز و  يفضا نيبا مبلغ زم ديرا تملك كن يملك نيچن
 شورا يو خدمات شهر ستيز طيبهداشت، مح ونيسيكممحترم  سيير،  يذاكر بهرادآقاي سپس  در سطح شهر وجود دارد. ينيمصداق ع يموارد چنين

 يدبندياقدام به گر بهتر است ميكار را انجام ده نيا ميبتوان نكهيا ياست و برا يزيناچ اريمبلغ بس ني: اتصريح كردند، ٤٢ماده  متينبودن ق يبا اشاره به واقع
ر گردش افراد د يموجود ميبتوان ديشا ميكار را انجام ده نيا مياگر بخواه .كنيم هيخصوص ته نيادر  يچارت ميمشاغل بتوان نيا يبندتا با نوع دسته ميكار كن

 مينيبيرا م ياز شهر موارد يي: در جاهاندادامه دادآقاي ذاكري  شود. افتيمبلغ در او يگردش مال زانيتا از هر كس به م ميكن افتياز صدور مجوز در شيرا پ
محترم  سييربئنا، زاهد فرهامدر ادامه آقاي  .ميتا دچار مشكل نشو ميمشخص كن تبصرهموضوع  نيا يبرا ديشهر شده است، ما با ييبايكه سازه باعث ناز

 ٤٢: در خصوص ماده عنوان داشتنداست،  هامديبه وجود ن يشهر تيريمجموعه مد يبرا يبارش برف مشكل درخصوص ابراز خرسندي از اينكهشهر با  يشورا
به محترم دست واحدها توسط شهردار  نيتا ا دمارائه كر يشنهاديپ، رفت ١٠٠ماده  كميسيونبه  يصنف يواحدها نياز ا يكيپرونده  نيچند ماه قبل با اول
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رقم مورد نظر  ٤٢است. اگر ماده  بي عدالتيمصداق بارز  شوديارائه م ١٠٠و سپس پرونده به ماده  شوديامضا م ٤٢قرارداد ماده  نكهيد. انشو يمناطق معرف
 چيبا مستأجر است و از موجر ه هانهيهز هيشده و كلبا مالك بسته قراردادانجام دهد،  تواندينم يبردار كاربا بهره يكه شهردار ديرا بدان نيا كند،ينم نيرا تأم

موارد  نيه اهر منطق بلكه پيشنهاد اين استشود،  يتك موارد بررسنبود كه تك نيما ا شنهادي: پافزودند شورامحترم  سييربئنا  كرد. افتيدر شودينم يزيچ
 تينهاباشد يا و دو و سه  كيدر منطقه مواردي  ممكن است ؟موجود است يطيشرا نيكند. مگر چند رستوران بدون مجوز با چن گذاريكدبه طور جداگانه را 

. ميدر قالب مذاكره وارد موضوع شو ديا باداشته باشند. م يطيشرا نيرستوران چن ٣٠ دركل ديشا يعني نيا ،مواردي باشددر منطقه چهار هم  كهاست  نيكار ا
خاطر نشان  زاهدآقاي   برداران انجام شود.مذاكره با بهره نهيزم نيدر ا بايد م،ياعمال كن زيرا ن ١٠٠ماده  بتوانيمشكل وجود دارد كه  نيبه ا يطياگر شرا
سازه خود استفاده كرد  يبرا ياز گون ي. اگر كسرديقرار گ يمورد بررس شودياستفاده م ييهامحل نيسازه در چن يكه برا يمصالحو جنس كاربايد : كردند
حتماً  ديمانع كار او شد و با توانيبعداً نم رايشود، ز تهكارش گرف يجلو ديبا زيوساز در آن محل كرد نكه اقدام به ساخت يكس همچنينشود،  يآورجمع

 زين در ادامه رياست محترم شورا  .ميياز آن استفاده نما يحقوق يتا بعداً در دعاو ميريدر نظر بگ مواردي نيچن يبرا پيچند نوع ت بايدما  داشت. ييحكم قضا
كه دوستان اشاره كردند، در خصوص  يانجام خواهد شد اما موارد و در چارچوب قانون آورده شده ٤٢: از ابتدا گفته شد كه ماده ند خصوص اظهار داشت نيدر ا

سيد امير  در پايان آقاي . خواهد شد يريجلوگ يبعد كالتقطعاً از بروز مش رديمورد توجه قرار گاگر نوع تعهد، نوع نظارت، نوع مصالح، نوع قرارداد و... 
به  بيجهت تصو ٤٢ماده  يياجرا نامهنييآ ميتنظ دكلف شوم يشهردار ند:داد شنهاديپرئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا  يعلوحسين 

  .نمايدارائه را شورا 

اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال "اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
  (پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد؛ "شهرداري رشت ١٤٠٠

  شهرداري رشت را جهت تصويب به شورا ارائه نمايد. ١٤٠٠تعرفه عوارض سال  ٤٢نامه اجرايي ماده شهرداري مكلف است آئينـ 
 هاي شورا در جلسات آتي مورد بررسي قرار گيرد.اي مقرر شد؛ پس از بررسي در كميسيونـ همچنين در خصوص ارزشي منطقه

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

شوراي  ١/١١/١٣٩٩آقايان؛ محمد حسن عليپور و اسماعيل حاجي پور در جلسه مورخ بررسي غيبت   ٢

  اسالمي شهر رشت
      

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

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
 موجه تشخيص داده شد.  ١/١١/١٣٩٩نظر و اخذ رأي غيبت آقايان؛ محمد حسن عليپور و اسماعيل حاجي پور در جلسه مورخ تبادل

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٣

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

العاده شورا به منظور بررسي لوايح اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوق نظر و اخذ رأي، بههمچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:
 ٢٠/٨/٩٩مورخ ٩٩-٧٢٣٢-رف ، ش١/١٠/٩٩مورخ  ٩٩-٧٢٢٦-، ش رف٤/١٠/٩٩مورخ ٩٩-٨٨٦٠-هاي؛ ش رفپيشنهادي شهرداري به شماره

برگزار  ٨/١١/١٣٩٩به مورخ  روز چهارشن ١٠رأس ساعت  ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٨٩٥٦و ش ر ف ـ  ١٦/٩/٩٩مورخ  ٩٩-٧٧٥٢-رف ،ش
 گردد.
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  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٤جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  
 در محل ساختمان شوراي ١١:٢٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و هشتاد و دومين جلسه٦/١١/٩٩مورخ  ٢٤٦٢براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور رئيس محترماسالمي 

   :ات جلسه دستور
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

 شماره  ش رف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص ٢٦/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٢٠٥-برر ريال (دو  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠پرداخت مبلغ "درخ
به آقاي علي رزم  ــراني)ميليون تومان) كمك مالي  ــازمان اتوبوس ــالجاري تحت ١٥٠٣٠٢، از رديف (راننده پايه يكم س بودجه س

  ."ساماندهي و كمك اقشار آسيب پذير"عنوان

 مصوبات يكصد و  ٩-١پيرامون بند  ٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٤٥٨٦/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  بررسي
  زاده. ابراهيم رمضانعلي شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع ملك آقاي ٢٤/١٠/٩٩هفتاد و نهمين جلسه مورخ 

   مصوبات يكصد و هفتاد  ١پيرامون بند  ٩٩/ ٦/١١مورخ  ١٤٥٨٩/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
تجديد مميزي شهر رشت از طريق قرارداد سرمايه گذاري "شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع  ١٧/١٠/٩٩و هشتمين جلسه مورخ 

  ."و مشاركت در پروژه مميزي نوين، هوشمند سازي و شهرداري الكترونيك

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

 ٠٨/١١/٩٩ مورخ :         ١٨٢جلسـه شـماره:           
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 ش شت به  شهرداري ر سي اليحه  ــ برر ــ ٧٧٥٢ماره  ش ر ف ـ صوص  ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ١٢٣واگذاري مقدار مساحت "درخ
  ."مترمربع زمين خارج شده از طرح خيابان مربوط به وراث مرحوم عزيزاله باقري با جلب نظر هيأت كارشناسان رسمي دادگستري

  ريال (چهار ٠٠٠/٠٠٠/٤٠پرداخت مبلغ "درخصوص ١٨/٨/١٣٩٩مورخ   ١٣٩٩-٦٨١٩-بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
ستاني مرتبط با كرونا و كودكان كار، از رديف  ساخت فيلم دا ساعدت در  ساعدت مالي به آقاي محمد ثابت جهت م ميليون تومان) م

  .""هدايا  پرداخت هاي تشويقي"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٤اعتباري 

  ـ ش شماره بررسي اليحه شهرداري رشت به افتتاح حساب هاي بانكي به عنوان  "درخصوص  ٢٠/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٢٣٢ رف 
  ."عامل خزانه در بانك ملي شعبه مركزي رشت (حشمت) 

   شماره سي نامه  ستان گيالن مبني ٧/١١/١٣٩٩/د مورخ ٨٢٥٤٢/١١٣برر شوراي  مديركل محترم امور مالياتي ا بر معرفي نماينده 
  در محل اداره كل . ١٢/١١/١٣٩٩شنبه مورخ روز يكالك به منظور شركت در جلسهاسالمي شهر رشت در امور تقويم ام

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 يگرام را شهدا امام و شهدا نام و شهيد مهدي عاشقي، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با ، منشي محترم شــورامحمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  .داشتند

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
م (س) مادر و معل نيالبنبا اشاره به سالروز وفات حضرت امعرض سالم،  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسي،  سپس جناب آقاي

شده است و بنده سالروز  يگذاراز مادران و همسران شهدا نام ميرروز تك عنوانهمناسبت ب نيروز به هم ني: ااظهار كردندباس (ع)، الععلمدار كربال حضرت ابوالفضل 
بودن دهه مبارك فجر،  شيبا اشاره به در پ آقاي رمضانپور  .ميداريم ياز مادران و همسران شهدا را گرام ميعرض كرده و روز تكر تيرا تسل يگرام يبانو نيوفات ا

 نيا يرسم ميشدند و در تقو رانيوارد ا نفر ونيليم حدوداً سه يتياستقبال جمع انيدر م ٥٧ماه سال بهمن ١٢امام راحل در روز  ديسال تبع ١٤: پس از اذعان داشتند
به تهران  ياتفاق اخو وارد شوند، بنده به رانيماه به ابهمن ٦: امام (ره) قرار بود در روز گفتند ياخاطره انيبا ب. ايشان عنوان روز آغاز دهه فجر ثبت شده استروز به

مرحوم كه  ميديو ما د كرد تيزهرا هدا بهشتسمت مسدود شده است ما را به  اريموضوع كه فرودگاه به دستور بخت حيبا تشر يسرهنگ يآزاد داني، اما در مه بودمرفت
انقالب ابتر بماند، ممكن  نيانجام شود تا ا ييكه ممكن است كودتا :فرمودنديم شانيرا ارائه كردند، ا يخوب اريبس يهاو صحبتهستند  يدر حال سخنران يبهشت ديشه

 يهايبه دنبال آزاد شوديآنكه گفته م رغمي: مردم ما علندادامه داد شهر يشورا محترم سيير .ديمردم شما راهتان را ادامه ده يكنند، اما ا رياست ما را دستگ
 يمستشاران خارج يريگمياز تصم يريو جلوگ انيب يبه دنبال استقالل، آزاد همواره و وجود داشت غيراخالقي نيز يهستند، اما در زمان انقالب هزاران آزاد يچنانآن

كشورمان توانست  تينها ساله و در ٨ يو چه در برابر جنگ خارج يداخل يهاچه در زمان جنگ ستادند،ينظام ا نيا يآباد بودند و پا يرانيا لبودند. مردم ما به دنبا
 دوارمي. اماندودهب يبعث و عوامل خارج مياعالم شود متجاوز رژآورد تا آنجا كه به دست  يالمللنيب يهادر سازمان همچنين مراحل و نيرا در ا يبزرگ يهايروزيپ

   .ميآباد و آزاد و مستقل برس يرانيو به ا ميراه را ادامه ده نيا ميبتوان

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
، رشت يشهردار يبه كارگران حجم لدايبن شب  ياز شهردار رشت بابت اهدا يبا قدردان شهر يشورا سهييرئتيهمحترم عضو ، پوريمحمدحسن علدر ادامه آقاي 
 يانيپا يهادر ماه هنكيبر ا ديبا تأك پوريعلآقاي  .گذاشته نشود يكارگران فرق انيم ومند شوند بن بهره نيكارگران از ا يكه تمام تاس نيا بنده هي: توصتصريح كردند
 يدرشت عزم ج يدر شهردار يبرخ يدر بحث شركت سهام م،يپول ندار مييو بگو فتديكه حقوق كارگر عقب ب ستيآن زمان ن گري: دنداظهار داشت م،يسال قرار دار
 نيشتريو ب رديكار تعلق نگنباشد كه به كارگر اضافه طورنياكند،  افتيخود را در يحق قانون ديكارگر با شدن است. عيحقوق كارگران در حال ضا انيم نيندارند و در ا

ها توجه كرده و به استعالم رانيتا در روند انتخاب مد كنميم هي: به شهردار رشت توصندكرد حيشورا تصر سهييرئتيهمحترم  عضو  .كار را همان كارگر انجام دهد
  .بتوانند به مسئوليت خود رسيدگي كنندرفع شود تا افراد  زيموارد ن نيا م،يشنويرا نم يموارد خوب كيونقل و ترافنگذارند، در حوزه حمل يها را مسكوت باقآن

  نطق پيش از دستور ناطق  دوم: 
 نيا :اظهار داشتند)، الم ا..عليها(س نيالبنسالروز وفات حضرت ام دنيشهر رشت با اشاره به فرارس ياسالم يشورامحترم عضو  ،رزاديفاطمه شدر ادامه سركار خانم 

نماد مقاومت مادران شهدا  . ايشان در ادامه گفتند:بر گردن ما دارند ياديهمسران و مادران شهدا حق زشده است.  گذاريمادران و همسران شهدا نام  ميروز به نام تكر
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 هنيزم نيدر ا ي: شهردارعنوان كردندرشت،  يرات مادران شهداشدن روند چاپ كتاب خاط ياز طوالن هيبا ابراز گال سركار خانم شيرزاد .ي هستندو از جان گذشتگ
  به چاپ برسد. ترعيكتاب هرچه سر نيمربوط به خود را انجام دهند تا ا يهاتيمسئول نهيزم نيدر ا زيها نسازمان ريسا ستيبايكار خود را انجام داده است و م

به محالت كم برخوردار و  ١٤٠٠در بودجه سال  دي: باخاطر نشان كردندو محالت كم برخوردار انجام شود،  ينينشهيبه حاش يشتريتوجه ب ديبا نكهيا انيبا ب ايشان
عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت ادامه دادند: احداث زمين هاي ورزشي، ارتقاي بهداشت و سالمت و رفع مشكالت فاضالب    حاشيه شهر توجه بيشتري كنيم.

كه  ١٣٩٩ردار در بودجه سال آينده مورد تأكيد است و جا دارد سازمان فرهنگي و ورزشي گزارشي از ساخت زمين هاي ورزشي در سال آسفالت در محالت كم برخو
در  ينسق يهانيزم فيو تكل نييتع نامهوهي: شندكرد ديشهر رشت تأك يشورا محترم عضو   در حال احداث است گزارشي به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه دهد.

و شاهد هستيم در ساخت و ساز حاشيه شهر  ميحوزه وجود دارد را برطرف كن نيكه در ا يمشكالت ميبتوان ميدواريام ييدستگاه قضا ياست و با همكار نيال تدوح
 يبرودت هوا آسفالت معابر شهر لي: به دلافزودندآسفالت معابر شهر رشت،  تيبا اشاره به وضع نيهمچن ايشان  اصول شهرسازي و استحكام بنا رعايت نمي شود.

 تيبا اشاره به وضع رزاديشخانم   داشته باشد. يمناسب يزيربرنامه يسال آت بهشتيو ارد نيفرورد يهاماه يبرا ستيبايرشت م يو شهردار شوديانجام م يسختبه
 يدر بودجه سال آت روديو انتظار م ستيرشت مناسب ناي شهر شهر و پارك هسبز  يفضا طي: شراندشهر رشت، اذعان داشتو پاركهاي سطح سبز  يفضا نامطلوب
 مانكارانيدر بحث پ م،يتوجه كن زيسبز ن يدر حوزه فضا يبه بحث كارگران شهردار ستيبايم نيسبز توجه شود. همچن يبه موضوع فضا ژهيصورت ورشت به يشهردار

 هيگال مانكارانيخود از پ يافتيخصوص آنكه كارگران از بابت دره واگذار شود، ب يكار به شهردار نيانجام نشود ا يالزم انجام شود، اگر قرار است نگهدار يبررس ديبا
 يبرا قيجلسات منظم تلف ي: برگزارندكرد دياست، تأك دهينرس ايشانرشت به دست  يشهردار ١٤٠٠تا به امروز بودجه سال  نكهيا انيبا ب شورا محترم عضو  دارند.
 دياب» و«و بند  يدولت يهااز دستگاه ي: مطالبات شهردارندكرد حيتصر ايشان  ثبت در سامانه وزارت كشور شود. اسفند ١٥تا و است  ديمورد تأك ١٤٠٠دجه بو يبررس

 انيبه پا ماندهيبا توجه به زمان اندك باق متاسفانه بخش زيادي از آن وصول نشده است. صادر شده است يادارات دولت يماده صد كه برا ي. آرارديقرار گ يريگيمورد پ
ضو محترم ع رزاديشدر پايان سركار خانم   بايد پيگيري هاي الزم انجام پذيرد تا بتوانيم تا پايان سال مطالبات كاركنان و كارگران را به موقع پرداخت نمائيم.سال 

 چهل و دومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و ايام اهللا فجر انقالب اسالمي، از جمله مقولهبهمن،  ٢٢تر مراسم شوراي اسالمي شهر رشت، به برپايي هرچه با شكوه
  ند.نمود ديدر سطح شهر رشت تأك ١٤٠٠نوروز  اميدهه فجر و ا اهللاميمناسب در ا يبندنيآذ

  نطق پيش از دستور ناطق سوم : 
ظهار ا(س)، نيالبنسالروز وفات حضرت ام دنيفرارس تيشهر با تسلي شورا، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري يعلو نيرحسيامسيد در ادامه آقاي

 زانيعز ني. نقش ابه عمل آورد ريما دفاع كردند تقد ياسالم يهابوم و ارزش و مرز نياز ا ودخ زانيخون عز ياز مقام مادران و همسران شهدا كه با اهدا دي: باداشتند
باحث به م شانياست كه با توجه به ورود ا نيا رشت دادستان محترم از: درخواست بنده آقاي علوي تصريح كردند بوده است. اديز اريبس يبزرگان نيدر پرورش چن

 انيارائه شود، ما در جر يگزارش، همراه بوده يتيامن يهادستگاه حيموقع و صحداده است و با ورود به موارد كه در گذشته رخاز  يدر خصوص برخ ،يشهر تيريمد
با اشاره به رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا  برسد. زيموضوع به اطالع مردم ن نياست كه ا ازياما ن م،يبوده و هست هايريگيپ نيدار بودن اادامه

از  يريو جلوگ يسامانده نهيكمك دستگاه قضا در زم ازمنديو ما نشده است  يريگيموضوع چند سال پ نيا خاطرنشان كردند: ،يامالك نسق يموضوع سامانده
ا در : دغدغه مندان مندشهر رشت، گفت يخيو تار يراثيم هيابن تيبا اشاره به وضع ايشان .مينجات ده تيوضع نيتا شهر رشت را از ا ميهست رمجازيغ يوسازهاساخت
 ياز مناطق شهر يكياز  يديبنده بازد ست،يبند ن ييموجود دارند، اما دستشان به جا تيدر خصوص وضع ياديز يهايشهرمان نگران يو فرهنگ يخيتار راثيحوزه م

عمران  ونيسيكممحترم  سيير  بار است.فاجعه اريما در حال رقم خوردن است بس يراثيكه در حوزه م يداشتم، اتفاقات يفرهنگ راثيم نتبا معاو زين يداشتم و صحبت
و  يراثيم يكننده است. در شهر رشت بناهاناراحت اريمنتشر شده است، بس يمجاز يدر فضا يكه در خصوص هتل فردوس ي: بحثندادامه داد شورا يو توسعه شهر

 يفرهنگ راثياما سازمان م م،يكن يريجلوگ ييبناها نيچن بيمختلف از تخر يو مشاركت يقيتشو يهابا طرح مياست و ما در تالش هست ماندهيباق ياندك يخيتار
اشته د يورود جد يموارد نياست كه در چن نيما از دادستان محترم ا ژهيدرخواست و نيبه شهر رشت كنند، همچن يشتريتوجه ب ي بايدفرهنگ راثياستان و وزارت م

 ياستاندار ي: معاونت عمرانند اظهار داشت ٥يپروژه جدر ادامه جلسه با اشاره به  يعلوآقاي  اندك است. اريشهر بس نيدر ا ماندهيباق يخيتار يتعداد بناها رايباشند، ز
. نفع هستيمكمك و ورود استاندار  ازمندين نهيزم نياست و در ا دهيهنوز به عقد قرارداد نرس ٥ياند، در بحث پروژه جاز موارد داشته ياريدر بس ياژهيتوجه و كمك و

محترم  عضو . ديخواهد رس يانفع كار به شركت آب منطقه زيپروژه ن ينخواهد داشت و پس از اجرا يپروژه منفعت نيدر ا يشهردار د،ياول به شهروندان خواهد رس
كه عضو  يزيچ شود،يم اعمال يراتيياز مكاتبات تغ يبعضاً در متن برخ كند،يم يرا سپر يابالغ به شهردار يبرا ي: مكاتبات ما زمان طوالنخاطر نشان كردندشورا  

بلكه طبق آيين نامه داخلي شورا عين نامه ي اعضاي محترم شورا بايد به شهردار شورا،  استير اريشورا است و نه در اخت ارينه در اخت كنديبالغ معنوان تذكر اشورا به
يكه كار به انتها م كشديقدر طول مآن حتي دنمانيمعطل م يليبنا به دال تموضوعا ياما برخمحترم منعكس شود و كلمه (سوال، تذكر و گزارش) نبايد تغيير كند، 

 يموارد مصوبه شوراست، مصوبه شورا برا ي. برخشوديانتقال داده نم يدرستبهتذكر قرار دارد. به شهردار تذكر داده شد، اما  يسعد ابانيكه در خ يهمانند ملك رسد



  

~ ٧٢ ~ 
 

قرار دارد و هم  يشهردار ستميموضوع هم در س ني. اشوديانعكاس داده نم ايو  دشويانتقال داده نم ايكه  مينيبياما م ميزنياالجراست، بعضًا ما نامه مالزم يشهردار
  م.يمورد سؤال واقع شو يدر اذهان عموم اي ميشو خيوجود نداشته باشد تا مبادا ما توب ييهادخل و تصرف نياست كه چن نيشورا، درخواست بنده ا ستميدر س

 طي. به نظر بنده با توجه به شراميدهه فجر را انجام ده داشتيگرام يالزم برا يهاتالش ديو با ميسال قرار دار يانيپا يهاد: در ماهدنكر ديتأك انيدر پا يعلوآقاي 
  دارم.تشكر  و ريتقد زانيهمكاران و عز يمام. بنده از زحمات تميتالش كن نياز ا شيب ديبا يالمللنيخاص ب طيداشت اما با توجه به شرا ميخواه يكار متفاوت ييكرونا

و از اصل نامه عض يو تذكرات با رونوشت ها نامهجهت هرگونه دخل و تصرف در مكاتبات تمامي : نداظهار داشت يعلو آقايتذكر در پاسخ به  يرمضانپور نرگسآقاي 
  .شوديارسال م يشورا به شهردار

  نطق پيش از دستور ناطق چهارم: 
نوان ع(س)،  نيالبنسالروز وفات حضرت ام دنيفرارس تيشهر رشت با تسل يشورا بهداشت و محيط زيست، رييس محترم كميسيون  يبهراد ذاكرآقاي  درادامه
اصول  مياگر بخواه يها است. ما حتدر آن يو تخلفات ساختمان ينسق يسازها و مربوط به ساخت ١٠٠ماده  ونيسيبه كم يارجاع يها: حدود دو سوم پروندهداشتند
ال : در حآقاي ذاكري اضافه كردند  .ستنديبرخوردار ن زيساز و استحكام بنا ن و ساخت هياز اصول اول يبناها حت نيكه ا مينيبيم ميگذاررا كنار ب يوساز شهرساخت

 يازلزله نكردهيكه اگر خدا ميمواجه شو يبرخوردار هستند سبب شده است تا با بحران يكمتر يكه از بضاعت مال ييهاالمال بنا تمام شده به خانواده نيحاضر فروش ع
 يچهار طبقه فاقد ستون در طبقات فوقان ايسه  يهاكه ساختمان ميدمحالت شهر رشت شاهد آن بو ياز برخ ديشد. ما در بازد ميمواجه خواه يرخ دهد با فاجعه انسان

 ندگاني: نمانداظهار داشت ياسالم يهرستان رشت در مجلس شوراش ندگانيشورا خطاب به نماو خدمات شهري  رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست  بودند.
و  ياسيو مسائل س هاهيدارند؟ پرداختن به حاش يگريتر دمهم فهيوظ ايما آ ندگانيشوند و قانون را اصالح كنند. نما ريگيپ ياسالم يدر مجلس شورا بايدمجلس 

  .مياستان ارسال كن ندگانيبه مجمع نما گريد باركيرا  يامالك نسق نامهوهياست كه ش نيبنده ا شنهادي. پكنديدوا نم ماز مرددردي  يمختلف كار ياظهارنظرها
ارها دست ما بسته است. بنده ب ياست كه در موارد قانون نيا تي: واقعتصريح كردنددانشسرا و...  ،يشهر رشت از جمله هتل فردوس يخيتار يبا اشاره به بناها ايشان

در  مانساخت نيا يبرا اي جداگانه يرشت خبر خوش در خصوص بحث دانشسرا به بنده دادند كه بودجه محترم شهردارديروز ام، كرده يريگيموضوع دانشسرا را پ
انجام دهد.  يخاص كار توانديشورا نم گريد دهديم يبنا از آثار مل كيخروج  هحكم ب وانيد ياز موارد ورود كند. وقت ياريدر بس تواندينظر گرفته شده است. شورا نم

در حال : ند، گفت١٣٧با اشاره به موضوع سامانه  نيهمچن يذاكرآقاي   .ميكن يكار ميتوانينم نياز ا شترياما ب م،يندازيب يفاصله زمان اي ميتعامل كن تاًينها ميبتوان ديشا
يگوش يبا نصب آن  رو مي توانند مردم ص مي باشد كهخصو نيدر ا يشنيكياپل شده است ارائه  كه توسط بنده يطرحاما در ندارد،  يمناسب ييسامانه كارا نياحاضر 

 يگزارش طيبه مردم  يمعضل شهر نيا يريگيهر مرحله از پ يكنند و برا يريگيپ، فرايند موضوعات گزارش شده خود را از لحظه ثبت گزارش تا انجام كار ليموبا يها
    ارائه شود.

 رشت در ارتباط با دو يمعامالت شهردار ونيسيعنوان عضو كمبه نكهيا انيبا ب، رييس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا حجت جذب در ادامه آقاي
نشده  افتيدر يمكاتبه هنوز پاسخ نيروز از ا ١٠گذشت  رغمي: متأسفانه عل، اظهار داشتندميو درخواست مستندات داشت مكاتبه كرده يمناقصه انجام شده به شهردار

 كيعملكرد  نهيدر زم يابا اشاره به مكاتبه نيهمچن جذبآقاي  . باشديصورت م نيبه هم تيوضع زيمكاتبات ن ريسا نهيدر زممتأسفانه : ندكرد ديتأك ايشان است.
ه وجود ضمن اشاره ب شورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكم محترم سيير است. گريهمانند مكاتبات د زينامه ن ني: سرنوشت ااضافه كردندرشت،  يشهردار ميماه و ن

  .انجام نداده است ياقدام مناسب چيرشت ه يشهردار زين نهيزم ني: تاكنون در اندكرد ديرشت، تأك يشهردار ٣٨ماده  ونيسيدر كم اريبس ونيد

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ٧/١١/٩٩مورخ   ٢٤٦٩ثبت شده به شماره   ٢٢/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٨٥١-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف١
  اعالم وصول شد."كمك مالي به آقاي غالمعلي عبدالهي"خصوص

در دبيرخانه شورا در  ٧/١١/٩٩مورخ  ٢٤٦٨ثبت شده به شماره  ٢٩/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٢٥٥-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف٢
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي "ن جهت اجراي قرارداد پروژه مشاركتي پارك آبيجايگزيني زمي "خصوص

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

  

  



  

~ ٧٣ ~ 
 

  

   

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره  ٢٦/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٢٠٥-اليحه دوفويتي شهرداري رشت به شماره  ش رف
/پ ١٦/١٤٥/٣/خ/١٤٦٤٤در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه حسب مكاتبه شماره  ٧/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٠
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيالن شهرداري رشت در نظر  ٦/١٠/٩٩مورخ 

(راننده ريال (دو ميليون تومان) كمك مالي به آقاي علي رزم  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ د
به دليل داشتن بيماري خاص (نارسايي مزمن كليه) و انجام سه بار دياليز  پايه يكم سازمان اتوبوسراني)

از شهرداري را نموده  در هفته كه به جهت ادامه روند درمان دچار مشكل گرديده و تقاضاي كمك مالي
اقدام  "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان١٥٠٣٠٢است، از رديف 

  نمايد.

      

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

ريال (پنج ميليون تومان) كمك  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ــرداري تا سقف مبلغ ضمن تصويب دو فوريت، با اليحه پيشنهادي شهــ متن مصـوبه شـورا:
ساماندهي و كمك اقشار آسيب "بودجه سالجاري تحت عنوان١٥٠٣٠٢، از رديف (راننده پايه يكم سازمان اتوبوسراني)مالي به آقاي علي رزم 

 و با مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد. "پذير

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  شوراي اسالمي آراء اعضاي  رديف

      ☐  ☒  حجت جذب  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧۴ ~ 
 

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به  ٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٤٥٨٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه ١در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٦/١١/٩٩مورخ  ٢٤٦٥شماره 

  به شرح؛ ١٧/١٠/٩٩عادي شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
 ه پنجساله عملياتقانون نوسازي و عمران شهري ناظر به تنظيم و تصويب برنام ١٥قطع نظر از اينكه ماده 

قانون مذكور  ٢) ماده ١نوسازي و عمران شهري است ترتيب مميزي بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره (
گيردو علي اي حال پس از ارسال قرارداد مصوب سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه مميزي صورت مي

ئر بر تجويز تجديد مميزي ) مصوبات دا١نوين، هوشمندسازي و شهرداري الكترونيك راجع به بند (
  (امالك) شهر رشت اعالم نظر خواهد شد.

      

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

  و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر متن مصـوبه شـورا:
تجديد مميزي شهر رشت از طريق قرارداد سرمايه  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٧/١٠/٩٩مورخ  ١٧٨مصوبات جلسه  ١ـ بند 

  :"گذاري و مشاركت در پروژه مميزي نوين، هوشمند سازي و شهرداري الكترونيك
  هت بررسي و رفع ابهام ارسال گردد.قرارداد في ما بين(پيوستي) ج

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حجت جذب  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  عاقل منشمحمدحسن   ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧۵ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به شماره  ٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٤٥٨٦/١/٩٩/٨٠٢٩فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  نامه
مصوبات يكصد و هفتاد و نهمين  ٩-١در دبيرخانه شورا مبني بر اعالم نظر درخصوص بند  ٦/١١/٩٩مورخ  ٢٤٦٤

  به شرح؛ ٢٤/١٠/٩٩جلسه عادي شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري تصريح  ١١/٤/١٣٩٩مورخ  ٦٥٨٨/٤٢/٨٠/٩٩همانگونه كه در نامه شماره  

تا قبل از تملك اراضي يا امالك و اجراي طرح مصوب چه قبل از پنج سال چه بعد از پنج سال، شهرداري «شده 
لكين جهت تعيين خط پروژه جهت اصالح ها تكليفي به پرداخت قيمت (توافقي با روز) ندارند و صرف تقاضاي ما

سند از موجبات اسقاط حقوق مالكانه از جمله خسارت و قيمت امالك و اراضي نمي باشد. بديهي است تا زماني 
كه امالك و اراضي كسر شده همچنان در تصرف مالكين باشد، شهرداري تكليفي در پرداخت قيمت زمين و 

د طرح را به اجرا در آورد، بايد قيمت اراضي و امالك مذكور را ضمن رفع امالك ندارد. زماني كه شهرداري بخواه
علي اي حال از آنجا كه الزمه تملك امالك، اعالن رسمي وجود و ضرورت اجراي ». تصرف از مالكين پرداخت كند

 م اسنادطرح عمراني مصوب و تأمين اعتبار در بودجه مصوب شهرداري مي باشد، ضرورت دارد، به منظور رفع ابها
و مدارك مذكور مربوط به ملك آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده به اين هيأت ارسال تا امكان اعالم نظر نسبت به 

       ) فراهم شود.                                                                                                                 ٩-١مصوبه (

      

  ........................................................................................................................................................................................................................................................ ه مفيد مذاكرات :خالص
  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا: 

  ؛ "ملك آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٤/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٧٩مصوبات جلسه  ٩ـ ١ـ بند 
قانون شهرداري ها و در  ١٠٠ماده  ٦طرح صورت نگرفته است. بلكه اجراي طرح در راستاي اعمال تبصره اعالن رسمي وجود و ضرورت اجراي 

مرحله صدور پروانه ساختماني در راستاي رعايت طرح تفصيلي و بر هاي اصالحي به مالك تحميل شده است. همچنين در زمان صدور پروانه 
سوي شهرداري امتيازي بابت عقب نشيني امالك درنظر گرفته نمي شد و تعهدي نيز از مالك ساختماني براي ملك مزبور، با توجه به اينكه از 

مبني بر عدم طرح ادعا در محاكم قضايي درخصوص دريافت غرامت ملك اخذ نگرديده است درصورت مراجعه مالك به دادگستري و درخواست 
فوق الذكر محكوم به پرداخت كل غرامت خواهد شد. بنابراين تنظيم  ١٠٠ه ماد ٦غرامت، برابر رويه قضايي موجود، شهرداري مستند به تبصره 

و تصويب اليحه اخير در جهت رعايت مصلحت شهرداري و جلب رضايت مالك در ازاي تهاتر بخشي از بهاي ملك مورد عقب نشيني با بدهي 
 "وي بابت عوارض صورت گرفته است. 

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧۶ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده  ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٧٥٢اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در  ٢٢/٩/٩٩مورخ  ٢٠٨٤به شماره 

مترمربع زمين خارج شده از طرح  ١٢٣نظر دارد؛ نسبت به واگذاري مقدار مساحت 
و  با جلب نظر هيأت كارشناسان رسمي خيابان مربوط به وراث مرحوم عزيزاله باقري 

مورخ  ٢٥٣١دادگستري، با عنايت به اينكه شهرداري رشت به استناد مجوز شماره 
مورخ  ٢٠٩٢٧شوراي اسالمي شهر رشت و به موجب مبايعه نامه شماره  ٢١/٨/٩١
،  ٢٦٦از دفتر خانه رسمي  ٢١/٩/٩١مورخ  ٦٢٣٤و اقرارنامه رسمي شماره  ٢١/٩/٩١

قطعه زمين مذكور فاقد سند مالكيت رسمي كه در مسير خيابان آتي باهنر قسمتي از  
 ١٤٨٤٥٦قرار داشت را از وراث مرحوم خريداري نموده است و حاليه برابر نامه شماره 

معاون شهرسازي و معماري، با توجه به ابالغ طرح تفصيلي جديد خيابان  ٣/٨/٩٩مورخ 
ني واقع شده است و از آنجاييكه باقيمانده آتي حذف و زمين مورد نظر در كاربري مسكو

مورخ  ١٦٩٧٢٣زمين در تصرف وراث آن مرحوم مي باشد و برابر درخواست شماره 
  تقاضاي خريداري زمين خارج شده از طرح را دارند، اقدام نمايد. ١/٩/٩٩

در كميسيون برنامه و بودجه 
و حقوقي شـورا مطرح و پس 
از بحث و تبادل نظر با اليحه 
شهرداري با ارائه  شنهادي  پي
ـــمي  ـــناس رس نظريه كارش

  موافقت گرديد.

  

  

در كميسيون عمران و توسعه 
شورا مطرح و پس از  شهري 
حه  با الي بادل نظر  حث و ت ب
پيشنهادي شهرداري موافقت 

  گرديد.

١٧٣  

  

  

  

٢٥١  

٥/١١/٩٩  

  

  

  

٤/١١/٩٩  

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

مترمربع زمين خارج شده از طرح خيابان  ١٢٣با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري مقدار مساحت   ـوبه شـورا:متن مص 
مربوط به وراث مرحوم عزيزاله باقري و براساس نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري و با مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت 

 گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  شوراي اسالميآراء اعضاي   رديف

      ☐  ☒  حجت جذب  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧٧ ~ 
 

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت  ١٨/٨/١٣٩٩مورخ   ١٣٩٩-٦٨١٩-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري  ٢١/١٠/٩٩مورخ  ٢٣٤٧شده به شماره 

معاونت محترم  ٢٤/٧/٩٩مورخ  ١٤٤٣٣/١٣/٨٠/٩٩رشت حسب مكاتبه شماره 
روابط عمومي استانداري گيالن  در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

به آقاي محمد ثابت جهت ريال (چهار ميليون تومان) مساعدت مالي ٠٠٠/٠٠٠/٤٠
مساعدت در ساخت فيلم داستاني مرتبط با كرونا و كودكان كار كه هم يك اقدام 

 ١٥٠٣٠٤فرهنگي بوده و هم معضل روز جامعه جهاني مي باشد، از رديف اعتباري 
  اقدام نمايد. "هدايا  پرداخت هاي تشويقي"بودجه سال جاري تحت عنوان

ــيون برنامه و بودجه و  در كميس
ـــورا مطرح و پس از  حقوقي ش
ــااليحــه  بحــث و تبــادل نظر ب

  پيشنهادي موافقت گرديد.
گي و  ن ه فر يون  ميســـ ك در 
اجتماعي شــورا مطرح و پس از 
ــااليحــه  بحــث و تبــادل نظر ب

  پيشنهادي موافقت گرديد.

١٧٣  
  
  
  
  

١٤٧  
  
  
  

٥/١١/٩٩  
  
  
  
  
  

٣٠/١٠/٩٩  
  
  
  

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

ريال (چهار ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي ٠٠٠/٠٠٠/٤٠با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر پرداخت مبلغ  وبه شـورا:متن مصـ
بودجه سال جاري تحت  ١٥٠٣٠٤محمد ثابت جهت مساعدت در ساخت فيلم داستاني مرتبط با كرونا و كودكان كار ، از رديف اعتباري 

 و با مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد. "هدايا  پرداخت هاي تشويقي"عنوان

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حجت جذب  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧٨ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٦  

 ١٩٠٣ شماره به شده ثبت ٢٠/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٢٣٢ رف ـ ش شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت به منظور ايجاد ساز و كار الزم  دبيرخانه در ٢٦/٨/٩٩ مورخ

عمليات خزانه داري شهرداري و براي اعمال مديريت صحيح منابع مالي، وجوه نقد، نظارت و كنترل 
و شيوه نامه اجرايي اداره خزانه داري در نظر دارد؛ به  ٧-٨و  ٧-٧تخصيص اعتبار وفق بندهاي 

جهت تمركز وجوه درآمد و ساير منابع مالي نسبت به افتتاح حساب هاي بانكي به عنوان عامل 
 ؛كزي رشت (حشمت) اقدام نمايدخزانه بر اساس ترتيبات قانوني به شرح ذيل در بانك ملي شعبه مر

  حساب تمركز وجوه درآمدهاي عمومي شهرداري -١
  درآمدهاي اختصاصي شهرداريحساب تمركز -٢
  وجوه سپرده شهرداريحساب تمركز  -٣

در كميســـــــيون 
ــه و  ــه و بودج برنام
ــــورا  ــــوقي ش حق
مطـــرح و پـــس از 
بحـــث و تبـــادل 
نظــــر بااليحــــه 
ـــــــــنهادي  پيش

  موافقت گرديد.

٥/١١/٩٩  ١٧٣  

هاي بانكي به عنوان عامل خزانه ، رئيس محترم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا ، در خصوص اليحه  افتتاح حسابحجت جذبآقاي   خالصه مفيد مذاكرات : 
شروع كرد به بستن حساب ها حساب مختلف داشت كه  ٢٦٧در بانك ملي عنوان داشتند: بحث خزانه داري در شهرداري بسيار خوب و به جاست چرا كه شهرداري رشت 

مهر ايران تجميع  و در حال حاضر چهل و چند حساب بسته شده است. هدف شهرداري رشت از بستن حساب ها اين است كه حسابها را در بانك ملي و بانك قرض الحسنه
هاد آقاي جذب ادامه دادند: پيشن  انها طرف حساب اين بانك هستند.كنند. بانك ملي به سبب مراوداتي دولت با شهرداري و بانك مهر به علت اينكه بيشتر مناطق و سازم

 را ندارد در بانك قرض الحسنه ما در كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا اين بود سپرده رسوب شده در شهرداري كه به لحاظ قانوني نيز، شهرداري اجازه استفاده از آن
ميليون توماني اين بانك با بهره ي بانكي بسيار پايين استفاده كنند و در اين خصوص نيز مذاكراتي با  ٦٠مزاياي وام تا سقف  رسالت بماند تا پرسنل شهرداري و بتوانند از

 ، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري تصريح كردند: چون مباحث مالي بسيارعلويآقاي  بانك رسالت انجام شده تا تعامالتي در اين زمينه صورت پذيرد.
تواند به صورت كلي مطرح شود و به طور حتم بايد جزئيات آن نيز بررسي شود. به طور مثال؛ شهرداري بايد ليست حسابهايي كه در حساس و حائز اهميت هستند نمي

د با نك جديد افتتاح كنيم و بانك جديحال بسته شدن هستند و حتي حساب هايي كه بسته شده است را به شورا ارائه كند. بهتر است به جاي اينكه حساب جديدي در با
سپس در بانك جديد  حساب جديد به شهرداري اضافه گردد، بررسي شود كه كدام بانك خدمات بهتري به شهرداري ارائه مي دهد و يكي از حساب هاي موجود بسته شود،

در پاسخ به سوال آقاي علوي اظهار داشتند:  جذبسپس آقاي   ورت است؟سپرده گذاري كنيم. مسئله بعدي اين است كه شيوه نامه دريافت سپرده در بانك به چه ص
توان كرد و ميليارد تومان از مؤديان طلبكار است. ضمن اينكه از اين سپرده استفاده ديگري نمي ١٨٠توانيم در آينده مصوب كنيم چرا كه شهرداري مبلغ شيوه نامه را مي

، رييس محترم شوراي شهر عنوان داشتند: ليست حسابهاي موجود و حساب هاي  رمضانپوردر ادامه آقاي   يم دريافت كنيم.پيشنهاد ما اين بود كه خدمات بهتري بتوان
ين ست ا. پيشنهاد بنده اين ابسته شده بايد به شورا ارائه گردد. ضمن اينكه بايد بررسي شود كه افتتاح حساب در اين بانك چه منافعي براي شهرداري و پرسنل آن دارد 

  اليحه جهت بررسي بيشتر يك هفته مسكوت بماند .
افتتاح حساب هاي بانكي به عنوان عامل خزانه در بانك ملي شعبه مركزي  "اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص   متن مصـوبه شـورا:

كوت ماندن اليحه مذكور به در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مس"رشت (حشمت) 
    مدت يك هفته به جهت بررسي بيشتر به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي شهرداري، به مدت يك هفته مسكوت بماند.

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧٩ ~ 
 

  

  

  

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٧  

مديركل محترم امور مالياتي استان گيالن ثبت شده به  ٧/١١/١٣٩٩/د مورخ ٨٢٥٤٢/١١٣نامه شماره 
بر معرفي نماينده شوراي اسالمي شهر رشت در امور  در دبيرخانه شورا مبني ٨/١١/٩٩مورخ ٢٤٨١شماره 

، موضوع كميسيون ١٣٩٩تقويم امالك جهت هماهنگي درخصوص تنظيم دفترچ ارزش معامالتي سال 
هاي اصالحي قانون ماليات ٦٤قانون مذكور و در اجراي مقررات موضوع ماده  ٦٤تقويم امالك ماده 

 ١٢/١١/١٣٩٩شنبه مورخ اي كه صبح روز يكجلسه و به منظور شركت در ٣١/٤/١٣٩٤مستقيم مصوب 
  در محل اداره كل تشكيل مي گردد.

      

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

اتفاق آرا مقرر گرديد؛ آقاي حجت جذب رئيس محترم  نظر و اخذ رأي بهو تبادل مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث  متن مصـوبه شـورا: 
 كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شوراي اسالمي شهر رشت جهت شركت درجلسه مذكور معرفي گردند.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حجت جذب  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٨٠ ~ 
 

  

  اعالم نمودند. ١٥/١١/٩٩رئيس محترم شــورا جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ ـ سپس

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ٢/١١/١٣٩٩و  ١/١١/١٣٩٩آقاي رضا رسولي در جلسات مورخ بررسي غيبت   ٨

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

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره   مصـوبه شـورا:متن 
 موجه تشخيص داده شد. ٢/١١/١٣٩٩و  ١/١١/١٣٩٩نظر و اخذ رأي غيبت آقاي رضا رسولي  در جلسات مورخ تبادل

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حجت جذب  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٨١ ~ 
 

  
  

ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و هشتاد و سومين جلسه١٤/١١/٩٩مورخ    ٢٥١٨براساس دعوتنامه شماره   اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٢(عادي) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور رئيس محترم 

   :ات جلسه دستور
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   بررسي لوايح شهرداري رشت 

  

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

  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
:روش، ند)،گفتالم ا.. عليهااهللا دهه فجر و ميالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(ستبريك ايام، رياست محترم شوراي شهر رشت، با احمد رمضانپوردر ابتدا، جناب آقاي    

سبحان در آيات مختلف قرآن به آن اشاره  : اين شأني است كه خداوندندادامه دادايشان   بزرگ براي تمام مردمان يك الگوي بزرگ است.رفتار و كردار اين بانوي
شوراي شهر رشت با اشاره به تهاجم عليه پيامبر اسالم (ص) پس از محترم رئيس  ها است.اند كه سوره كوثر، سوره انسان، آيه تطهير و آيه مودّت يكي از ايننموده

آن سوره كوثر نازل شد و آورده شد كه كوثري  از كردند كه ايشان ابتر هستند و پس: دشمنان تهاجمي عليه پيامبر (ص) ايجاد ندفوت فرزند پسر ايشان، تأكيد كرد
كه اين حضرت مورد توجه ؛قدر مورد احترام پيامبر (ص) بود كه در رواياتي صادق آمده استشده است حضرت فاطمه زهرا (س) است. اين بانو آن كه به پيامبر نازل

  منزله دوستي و دشمني با پيامبر اسالم است.اند دوستي و دشمني با حضرت فاطمه (س) بهارها فرمودهويژه پيامبر اعظم بوده است و ايشان ب
خصوص بانوان حاضر در مجموعه شوراي اسالمي و ه : اين روز را به تمامي بانوان بندرمضانپور با تبريك فرارسيدن سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفتآقاي 

  نمايم و اميدوارم روش و منش اين بانوي بزرگ اسالم مورد احترام و مورد نظر بانوان مان باشد.عرض ميشهرداري رشت تبريك 
  تنها بانوي عضو شوراي شهر و جمعي از پرسنل بانوي شوراي اسالمي شهر رشت تقدير و تجليل به عمل آمد. فاطمه شيرزاددر ادامه اين جلسه از     

هر رشت با بيان اينكه قرار بود تا امروز در صحن علني شورا لوايح شهرداري مورد بررسي قرار گيرد، افزودند: پس از گذشت سپس رئيس محترم شوراي اسالمي ش
  بيش از يك ساعت از جلسه، به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضاي محترم شورا، ختم جلسه را اعالم مي نمايم.

با ذكر  ١٢:٣٠شورا و به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي محترم شورا و رسميت نداشتن آن رأس ساعت تن از اعضاي محترم ٤در ادامه جلسه به علت عدم حضور
  صلوات پايان يافت.

  

      حاضرين در جلسه:

  فاطمه شيرزاد  -رضا رسولي                     -احمد رمضانپور نرگسي                   -حجت جذب           -

  محمد حسن عليپور             -سيد امير حسين علوي                    -        محمدحسن عاقل منش       -

  اسماعيل حاجي پورـ بهراد ذاكري ـ فرهام زاهد ـ حامد عبدالهــي غائبين:

  

  
  
  

 ١٥/١١/٩٩ مورخ :       ١٨٣جلسـه شـماره:           



  

~ ٨٢ ~ 
 

 
  

شماره  ساس دعوتنامه  صد ١٦/١١/٩٩مورخ  ٢٥٣٨برا سه، يك شتاد و چهارمين جل ساعت  و ه شت، رأس  شهر ر ســـــالمي  شوراي ا ساختمان  ١٣:٣٠(فوق العاده)  در محل 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي شوراي

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

   مصوبات جلسه يكصد و  ٤پيرامون بند   ١٥/١١/٩٩مورخ  ١٥٠١٣/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
شت مورخ  شهر ر سالمي  شوراي ا سه  شتادمين جل ضوع؛  ١/١١/٩٩ه سهم "با مو  ١٣٠ و ١٢٩هاي ثبتي از پالك اخذ معادل قيمت قدرال

  ."رشت متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي ٤بخش  ٣٨سنگ 

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 ار شهدا امام و شهدا نام و شهيد مرتضي ابراهيمي، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با ، منشي محترم شــورامحمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  .داشتند گرامي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
ايام مبارك  : ايننداهللا دهه فجر، گفتبا تبريك فرارسيدن ايامعرض سالم،  ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيسپس جناب آقاي 

ان نمايندگان خود در پارلمان شهري انتخاب كنند تبريك و تهنيت عنورا به مردم شريف كشور و استانمان و همچنين همشهريان عزيزمان كه ما را اليق دانستند به
بهمن آغاز چهل و سومين سالگرد انقالب اسالمي ما خواهد بود. ما اهدافي  ٢٣سالگي انقالب ما و از  ٤٢بهمن امسال پايان  ٢٢: ندادامه داد ايشان  نمايم.عرض مي

هزار مستشار خارجي بنا به روايت  ٦٠ما از گذشته آشكارا و پنهان تحت سلطه بود، اما با انقالب اسالمي  كشور بزرگ و بلند داشتيم. هدف ما رسيدن به استقالل بود،
: ورود به طبقه اين نداي از حضور مستشاران آمريكايي در وزارت دارايي، گفتشوراي اسالمي شهر رشت با ذكر خاطره محترم رياست  تاريخ از كشور اخراج شدند.

بود، اما  موع بود، استقالل ما در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي چيزي بود كه ما به دنبال آن بوديم. در بحث آزادي بسياري از مسائل فراهمستشاران ممن
فتند، م معظم رهبري به زندان و تبعيد رانتقاد از رژيم پهلوي جرم بود و بسياري از بزرگان ما براي همين انتقادات به زندان رفتند، حضرت امام (ره) به تبعيد رفتند، مقا

ي رمضانپور با بيان اينكه ما به دنبال آزادي بيان و آزادآقاي دكتر   بخش در اين رژيم به زندان رفتند.اهللا احساناهللا طالقاني و حتي آيتاهللا منتظري، آيتمرحوم آيت
ر امروز پنهان است در آن زمان آشكارا بود، انقالبي كه مردم ما انجام دادند رسيدن به آزادي و : فساد در آن زمان وجود داشت، اگندپس از بيان بوديم، اظهار داشت

هايي براي اين انقالب كشيده شده است، آنگاه قدر ها و زحمتها، رشادت: ما اگر نگاه كنيم چه تالشندتأكيد كرد ايشان هاي اسالمي بود.جمهوري اسالمي و ارزش
ما بايد مشكالت  صدا شد و افراد كوته نگر را همراهي كرد. البته دولت نمايي است، نبايد با افراد برانداز هم. اينكه امروز نظام سلطه به دنبال قدرتدانيماين نظام را مي

  ند.سال جوانان ما دغدغه اشتغال داشته باشند، مردم مشكل معيشتي داشته باش٤٢مردم را برطرف كنند، اين پسنديده نيست كه پس از 
: اين پسنديده نيست كه شرايط اقتصادي مردم به نددرصد منابع جهان را در اختيار داريم، اذعان داشت ٩رمضانپور با بيان اينكه ما يك درصد جمعيت جهان و آقاي 

جا نيست و بايد براي مردم كاري كرد، ما نبايد همهايم. ديگر وقت اشرافي گري و اين كارها اين شكل باشد، ما براي اين انقالب خون جوانان و بزرگاني را هديه كرده
ا اشاره شوراي شهر رشت باست محترم ري  از رهبري خرج كنيم و همه مسائل به نام ايشان نوشته شود. بايد تالش كنيم و وظايف مان در برابر انقالب اسالمي را بدانيم.

ماند عملكرد و نگاه ما است، اگر خدا را در گفتار و رفتار و كردارمان در نظر بگيريم بسياري زمان آنچه مي : از گذرندمانده به پايان شوراي پنجم، گفتزمان باقيبه مدت
  مانده را با سرعت بيشتري به پايان برسانيم.آيد به خاطر فراموش كردن خداوند است. ما بايد كارهاي معوق باقياز مسائل حل خواهد شد. اگر مشكلي پيش مي

    
  

  

 ١٨/١١/٩٩ مورخ :         ١٨٤جلسـه شـماره:           



  

~ ٨٣ ~ 
 

    لسه : دستورات ج

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره  ١٥/١١/٩٩مورخ  ١٥٠١٣/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هشتادمين جلسه مورخ  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ١٥/١١/٩٩مورخ  ٢٥٢٥

  شهر رشت به شرح؛ شوراي اسالمي ١/١١/٩٩
)، شهرداري مكلف است نسبت به ٢٨/١/١٣٩٠قانون شهرداري و اصالحي آن (مصوب  ١٠١بر اساس ماده 

نقشه تفكيكي تهيه شده توسط مالك بر اساس ضوابط طرح مصوب شهر و با مالحظه ضوابط، آيين نامه 
يازهاي شهري موضوع ها و دستورالعمل هاي شهرسازي و با رعايت حد نصاب هاي تفكيك و حداقل ن

متناسب با كمبود سرانه هاي  -١) قانون نوسازي و عمران شهري اعالم نظر و قدرالسهم ها: (١ماده (
ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك) را عنداللزوم عيناً و در غير اين صورت به  -٢خدمات عمومي 

درصدي  ٢٥ذ معادل قيمت قدرالسهم ) مصوبات دائر بر اخ٤قيمت روز دريافت نمايد. بنابراين بند (
رشت متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠و  ١٢٩شهرداري از پالك هاي ثبتي 

دارايي براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي از اين جهت كه متضمن معافيت قدرالسهم شوارع و 
ماده مرقوم، جرم تلقي مي  ٥استناد تبصره معابر عمومي شهر است تخلف از موضوع اين قانون بوده به

  شود. 

      

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

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
و  ١٢٩هاي ثبتي از پالك اخذ معادل قيمت قدرالسهم "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١/١١/٩٩مورخ  ١٨٠مصوبات جلسه  ٤ـ بند  

  ؛ "رشت متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٣٠
ن شورا ارائه تا جهت رفع ابهام براي فرمانداري محترم شهرداري رشت مدارك و مستندات مربوط به پرونده را به همراه گزارش توجيهي به اي 

 ارسال گردد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٨۴ ~ 
 

  

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٢

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

العاده شورا به منظور بررسي لوايح ه اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقنظر و اخذ رأي، بهمچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
 ٩٩ـ ٦٨٣٣،  ش ر ف ـ ٢٩/٤/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٢٨٤٩،  ش ر ف ـ ١٨/١٠/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٨٩٥٦پيشنهادي شهرداري  به شماره هاي ش ر ف ـ 

، رأس ٢٢/١٠/٩٩مورخ  ٩٩-٨٨٥١-رفو  ش  ١٤/٨/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٦٨٨٨، ش ر ف ـ ١/١٠/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٧٢٢٦، ش ر ف ـ ٢٠/٨/٩٩مورخ 
 برگزار گردد. ٢٥/١١/١٣٩٩شنبه مورخ  روز  ١١ساعت  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٨۵ ~ 
 

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٤:٣٠جلسه رأس ساعت  

  

  
  
 

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
،   ١٥/١١/١٣٩٩و  ٨/١١/١٣٩٩، ٢/١١/١٣٩٩آقايان: حامد عبدالهي در جلسات  مورخ بررسي غيبت 

و فرهام زاهد و بهراد ذاكري در جلسه   ١٥/١١/١٣٩٩و  ٨/١١/١٣٩٩اسماعيل حاجي پور در جلسات مورخ 
  شوراي اسالمي شهر رشت ١٥/١١/١٣٩٩مورخ 

      

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

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره   متن مصـوبه شـورا:
،  اسماعيل حاجي پور در ١٥/١١/١٣٩٩و  ٨/١١/١٣٩٩، ٢/١١/١٣٩٩نظر و اخذ رأي غيبت  آقايان: حامد عبدالهي در جلسات مورخ  تبادل

شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص  ١٥/١١/١٣٩٩اد ذاكري در جلسه مورخ و فرهام زاهد و بهر  ١٥/١١/١٣٩٩و  ٨/١١/١٣٩٩جلسات مورخ 
 داده شد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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شماره  ساس دعوتنامه  سه٢٣/١١/٩٩مورخ  ٢٥٧٦برا شتادو پنجمين جل صدو ه ساعت  ، يك شت، رأس  شهر ر ســـــالمي  شوراي ا ساختمان  ١١:٣٠(فوق العاده)  در محل 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي شوراي

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

   ـ ـرداري به شماره ش ر ف  ـ ـ ـ درخصوص افزايش اعتبار رديف  ١٣/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٩٨٨٦بررسي اليحه پيشنهادي شه
سال جاري تحت عنوان ١٦٠٢٠١ سر  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠به مبلغ  "هاي غيرنقديبن ها و كمك"بودجه  سي و پنج ميليون تومان) با ك ريال(

به عنوان  ١٦٠٢٠١و اضــافه نمودن به رديف  "جشــن و چراغاني"الجاري تحت عنوانبودجه ســ ١٢٠٧٠٢مبلغ مذكور از رديف اعتباري 
جبران هزينه جشن روز زن، به منظور اهدا كارت هديه به مبلغ سرانه يك صد هزار تومان به بانوان پرتالش مجموعه شهرداري (شاغل 

  و بازنشسته).

  ــ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ــ٨٩٥٦رف ـ  ٤٠١٠١٠٠١در خصوص افزايش اعتبار رديف ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
ــال ــهيد رجايي به معلم"جاري تحت عنوان بودجه س ــير ش ــايي و احداث فاز دوم مس منطقه يك، به مبلغ  "دي ٨خيابان  -بازگش

سر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠ سال جاري تحت عنوان   ٣٠٢٠٢٠٠١ريال با ك ش"بودجه  سازمان خريد ما ين آالت 
  .٤٠١٠١٠٠١سازمان آتش نشاني و اضافه نمودن به رديف اعتباري  "نشانيآتش

  در خصوص احداث مجموعه بوم گردي و رستوران  ٢٠/٨/٩٩مورخ ١٣٩٩ـ ٦٨٣١ رف ـبررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش
  تشريفات با شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان رشت.آكواريوم بوستان ملت با انعقاد قرارداد مشاركتي به صورت ترك 

   ــ ــ ٧٢٢٦بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  به شماره  ش ر ف ـ  ١٢٠٥٠١درخصوص افزايش اعتبار رديف   ١/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
ــريات و مطبوعات"تحت عنوان ــر مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢جمعاً به مبلغ  "چاپ و خريد نش ل از رديف اعتباري ريا٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ريال با كس

ــالجاري تحت عنوان  ١٣٠١٠٣ ــاركت"بودجه س ــالجاري تحت  ١٣٠١٠٤ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠و مبلغ  "كارمزد اوراق مش بودجه س
ساير اوراق"عنوان  سالجاري  تحت عنوان  ١٢١٢٠٩ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١و مبلغ  "كارمزد   و سمينارها برگزاري هزينه"بودجه 

  .١٢٠٥٠١و اضافه نمودن به رديف "... و جلسات

  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش درخصوص تملك سه دانگ مابقي سرقفلي و  ١٤/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ ٦٨٨٨ رف 
ــماره  ــه يك باب مغازه و انباري وراث ارگنجي، برابر ارزيابي ش ــب و پيش ــمي  ١٢/٦/٩٩مورخ  ١٠٧٨٣٨كس ــان رس ــناس هيأت كارش

به  ــتري  له از محل رديف ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٦مبلغ دادگس عام يال و پرداخت ثمن م حت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١ر جاري ت ــال  لك "بودجه س تم
  .  "مسيرهاي مشخص

  ريال (يك ٠٠٠/٠٠٠/١٠درخصوص پرداخت مبلغ  ٢٢/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٨٥١-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رف
ــاعدت مالي به آقاي غال ــال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢معلي عبدالهي، از رديف اعتباري ميليون تومان) مس ــاماندهي و "بودجه س س

  ."كمك به اقشار آسيب پذير

   ــ ــ  ٢٨٤٩بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ـ اختصاص زمين جهت احداث "درخصوص   ٢٩/٤/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
  ."مسجد در قسمتي از محوطه ترمينال بزرگ

   منشي شورا:نطق پيش از دستور 
 را شهدا امام و شهدا نام و شهيد احمد طاهري پور، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با ، منشي محترم شــورامحمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  .داشتند گرامي

 ٢٥/١١/٩٩ مورخ :         ١٨٥جلسـه شـماره:           
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  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
ب سوم رج دنيوالدت امام محمد باقر (ع)، فرارس كيا تبرعرض سالم، ب هر رشت، ضمن، رئيس محترم شوراي اسالمي شاحمد رمضانپور نرگسيسپس جناب آقاي 

 يا استعفا: بنده باظهار داشتندسمت،  نياز اا شورمحترم  سييربئنا، فرهام زاهدآقاي  يبا اشاره به استعفا آقاي رمضانپور .تندگفت تيتسل زي(ع) را ن يشهادت امام هاد
 ،ياسيس هدر حوز شانينماد جوانان ما در شورا و استان هستند و ا شانيا شد،يقطعاً با آن مخالفت م آمديم زياستعفا به صحن ن نيمخالفت كردم و اگر ا شانيا

ب، سال از عمر انقال ٤٢بود كه پس از گذشت  نيد: نگاه بنده به شورا ادنشورا افزو محترم استير .هستندسال جلوتر  ٢٠نسبت به سن خود  يو اجتماع ياقتصاد
اب كردند و را انتخ يجز بنده افراد خوبپنجم به يتوجه است. مردم در شوراپنجم شهر رشت، قابل يدر شورا ياسياز افراد با توجه به تفكرات مختلف س يقيتلف نيچن

  .ميود برسخ يبه اهداف اصل ميسبب شد تا نتوان يرونيب يهامختلف وجود نداشته و نخواهد داشت، اما بنده متأسف هستم كه دخالت يهادگاهياز افراد با د قيتلف نيا
 ينظرهااختالف رغميد. علنداشته باش يتوانست عملكرد خوب هارساختيپنجم در ز يبود، اما شورا اديز اريشورا بس نيدر ا يرونيب يها: اگرچه دخالتندادامه داد ايشان

مضاعف به دنبال  يبا تالشپنجم  يشورا انيبه پا ماندهيد و با توجه به زمان باقننشهر كار ك نيا يبرا رگيكديشورا توانستند برادرانه و خواهرانه در كنار  يفراوان اعضا
  بود. ميشهرمان خواه شرفتيپ

 مهلتنياسفندماه آخر ١٥: عنوان كردندشهر رشت،  ياسالم يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكم ييس محترمر ،حجت جذبآقاي با درخواست از  رمضانپورآقاي 
 يشتريبارائه شود تا كار با سرعت  هاونيسيكم ريبودجه و سا ونيسينظر كم ديبودجه است و با ونيسيمسائل مربوط به كم زيو ر اتياست، كل ١٤٠٠ارائه بودجه سال 

بر عهده بنده  تيمسئول نيا خواهمينم گريشد و د فيبنده تكل هب باركيدارم، نبه حضور در انتخابات شورا  يلي: بنده تماندكرد ديتأك ييس محترم شورا،ر  برود. شيپ
برنامه ، وقف طيبا توجه به شرا كنم. همچنين پيشنهاد ميميرا داشته باش يانتخابات پرشور تاعرصه ورود كنند  نيا يكه برا كنميدرخواست م زانيعز ريباشد؛ اما از سا

ت با اشاره به صحب ، نائب رييس محترم شوراي شهرزاهدفرهام  در ادامه آقاي زار شود.گهرماه بر يدر ابتدا و انتها حيباشد كه جلسات طرح و لوا ياگونهبه حيطرح و لوا
وارد  ايراديشورا محترم  استياز جمله ر يزيعز چيه يتيري: بنده اصالً به توان مدند، اظهار داشتاستعفاي خود از پست نائب رييسيرمضانپور در خصوص  ي آقايها

 ميتو چون جوان هس ميكردينگاه م يموضوع به شكل كي: ما بر اساس تجربه كم و ناقص خود به ندادامه داد ايشان  شكل كار بوده است. ينكرده ام، تنها بحث بر رو
رمضانپور  يقاكار كردن با آ نكهيا انيا بب زاهدآقاي   شود. يناكرده تقابل در نوع كار سبب بروز مشكالت يخدا كه اينطور نباشدگرفته شد  ميتر تصمياحساسات يكم

  ام. شورا نكرده محترم استيشورا و ر ي محترمبه اعضا يكرده و جسارت يبابت عذرخواه ني: بنده از ااذعان كردندبلكه قبول اخالق بنده سخت است،  ست،يسخت ن

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
 شهر رشت، يونقل عمومدر ناوگان حمل ياجتماع يگذارفاصله تيبا تذكر نسبت به رعا شهر يشورا سهيير ئتيهمحترم عضو ، پوريمحمدحسن عل در ادامه آقاي

م رانندگان ه يبرا ،يدر مواجهه با مسائل اقتصاد يبا اشاره به مشكالت رانندگان تاكساما  در تمام جهان وجود دارد ياري: در بحث كرونا مشكالت بسنداظهار داشت
 نقل و و سازمان حمل سيونقل، رئحمل ونيسيكممحترم  استيكنند. بنده درخواست دارم كه ر تيداخل خودرو را رعا ياجتماع يگذارصلهكه فا ستيصرفه نبه

  . رطرف شودب زانيعز نيمشكل ا ياگونهبه ايآنان جبران شود  يبرا يتاكس هيكرا اي كه رنديدر نظر بگ يرانندگان تاكس يبرا يارشت برنامه محترم شهردار نيهمچن
 ني! اگر چنكننديمردم م نيب هيكارت هد عياز افراد اقدام به توز ي: برخندششم شهر رشت، گفت يشورا يانتخابات يداهاياز كاند يبا تذكر به رفتار برخ آقاي عليپور

  افراد را مطرح خواهم كرد. نيادامه داشته باشد بنده نام ا ييرفتارها

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ١٦/١١/٩٩مورخ  ٢٥٤٠ثبت شده به شماره  ١٣/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٧١٣-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١
  اعالم وصول شد. "متري آتي ١٢مترمربع زمين در مسير خيابان  ٢٩/٢٦١تملك مقدار مساحت "خصوص

در دبيرخانه شورا در  ١٥/١١/٩٩مورخ  ٢٥٢٧ثبت شده به شماره  ٧/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٣٣١-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٢
 اعالم وصول شد. "واگذاري دو قطعه زمين واقع در ميدان سرگل بلوار شمسي پور به مالك مجاور آقاي عليزاده"خصوص

در دبيرخانه شورا در  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٧ثبت شده به شماره  ١٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٣٨٣-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٣
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي "١٢٠٢٠٨ -افزايش رديف اعتباري واگذاري خدمات ترافيكي "خصوص

  ضمن مخالفت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به  كميسيون ذيربط ارجاع گردد.
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در دبيرخانه شورا در  ٢٠/١١/٩٩مورخ  ٢٥٦٣ثبت شده به شماره  ١٣/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٦٦٢-ه شماره ش رفـ اليحه شهرداري رشت ب٤
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن  "متري سعدي به سرگل  ٣٥ملك واقع در مسير  ٤تملك  "خصوص

  د به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.مخالفت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر ش

 "در دبيرخانه شورا در خصوص ٩/١١/٩٩مورخ  ٢٤٨٤ثبت شده به شماره  ٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٢-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف٥
حث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از ب"اصالحيه آيين نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهرداري رشت 

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

در دبيرخانه شورا در  ٨/١١/٩٩مورخ   ٢٤٧٦ثبت شده به شماره   ٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٠-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف٦
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ  "ساخت و ساز وصول مطالبات شهرداري رشت جايزه تشويقي در امر "خصوص

  رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد با يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در دبيرخانه شورا در  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٨ده به شماره ثبت ش ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٥٨١-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف٧
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و "تصميم گيري در مورد نحوه محاسبه خالف ساختماني واحدهاي مسكوني مسكن مهر  "خصوص

  ادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت ع

در دبيرخانه شورا در  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٥ثبت شده به شماره  ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٦٩١-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف٨
رأي ضمن مخالفت با  با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ"تاييد ذيحسابان مناطق و سازمان هاي وابسته  "خصوص

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

در دبيرخانه شورا در  ١٥/١١/٩٩مورخ  ٢٥٢٨ثبت شده به شماره  ١٤/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٥٣١-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف٩
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل ")١٧٠١٠٤به بيمه و بازنشستگي( افزايش رديف اعتباري ديون و تعهدات مربوط"خصوص 

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

در دبيرخانه شورا در  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٤ت شده به شماره ثب ٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٩٨-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف١٠
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و  "برگزاري مناقصه واگذاري تأمين خودروهاي استيجاري مورد نياز شهرداري رشت به بخش خصوصي  "خصوص

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

  
نظر   دستور جلسه  رديف

  كميسيون 
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به  ١٣/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٩٨٨٦اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در نظر دارد: نسبت به در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت  ٢٥/١١/٩٩مورخ  ٢٥٨٤شماره 

به مبلغ  "هاي غيرنقديها و كمكبن"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٦٠٢٠١افزايش اعتبار رديف 
بودجه  ١٢٠٧٠٢ريال(سي و پنج ميليون تومان) با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠

عنوان جبران هزينه جشن به  ١٦٠٢٠١و اضافه نمودن به رديف  "جشن و چراغاني"سالجاري تحت عنوان
روز زن، با عنايت به فرا رسيدن ميالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گراميداشت مقام واالي زن 
كه هرساله از بانوان گرانقدر مجموعه شهرداري رشت در قالب برگزاري جشن و اجراي برنامه هاي مختلف 

د و محدوديت تجمعات به دليل شيوع ويروس گردد كه در سال جاري با توجه به وضعيت موجو تجليل مي
كرونا و عدم امكان برگزاري جشن مذكور در نظر دارد؛ جهت پاسداشت زحمات و تالش هاي بي دريغ 
بانوان گرانقدر، هزينه برگزاري جشن مذكور را به صورت اهدا كارت هديه به مبلغ سرانه يك صد هزار 

  غل و بازنشسته) اقدام نمايد. تومان به بانوان پرتالش مجموعه شهرداري (شا

      



  

~ ٨٩ ~ 
 

  

    

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

بودجه سال جاري  ١٦٠٢٠١داري مبني بر افزايش اعتبار رديف ضمن تصويب دوفوريت، اليحه پيشنهادي شهــــر  متن مصـوبه شـورا:
ريال(سي و پنج ميليون تومان) با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠به مبلغ  "هاي غيرنقديبن ها و كمك"تحت عنوان

بران هزينه جشن روز زن، به منظور به عنوان ج ١٦٠٢٠١و اضافه نمودن به رديف  "جشن و چراغاني"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٧٠٢
اهدا كارت هديه به مبلغ سرانه يك صد هزار تومان به بانوان پرتالش مجموعه شهرداري (شاغل و بازنشسته)، با مفاد اليحه پيشنهادي به 

 اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٨٩٥٦اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در  ٣٠/١٠/٩٩مورخ   ٢٤١٩شده به شماره 

بودجه سال جاري تحت   ٤٠١٠١٠٠١در نظر دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار رديف 
ـ خيابان "عنوان   "دي ٨بازگشايي و احداث فاز دوم مسير شهيد رجايي به معلم 

ريال با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠منطقه يك به مبلغ 
خريد ماشين آالت سازمان آتش "بودجه سال جاري تحت عنوان   ٣٠٢٠٢٠٠١

،  با عنايت ٤٠١٠١٠٠١نشاني و اضافه نمودن به رديف اعتباري سازمان آتش "نشاني
به اهميت تكميل پروژه هاي نيمه تمام و اولويت انجام پروژه بازگشايي و احداث 

 ٤٠١٠١٠٠١عتباري دي) با رديف ا ٨فاز دوم مسير شهيد رجايي به معلم (خيابان 
كه براي تأمين اعتبار صورت وضعيت هاي شركت مربوطه با كمبود مبلغ 

  ريال (سه ميليارد تومان) مواجه گرديده است، اقدام نمايد.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠

ـــيون برنامه و بودجه و  در كميس
حقوقي شورا مطرح و پس از بحث 
ــنهادي  و تبادل نظر با اليحه پيش

  شهرداري موافقت گرديد.

  

در كميســـيون عمران و توســـعه 
شهري شورا مطرح و پس از بحث 
ــنهادي  و تبادل نظر با اليحه پيش

  شهرداري موافقت گرديد.

١٧٤  

  

٢٥١  

١٢/١١/٩٩  

  

٤/١١/٩٩  



  

~ ٩٠ ~ 
 

  

                                                                                        

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

بازگشايي و "جاري تحت عنوان بودجه سال ٤٠١٠١٠٠١عتبار رديفبا اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش ا  متن مصـوبه شـورا:
ريال با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠منطقه يك، به مبلغ  "دي ٨احداث فاز دوم مسير شهيد رجايي به معلم ـ خيابان 

سازمان آتش نشاني و اضافه نمودن به رديف اعتباري  "نشانيخريد ماشين آالت سازمان آتش"بودجه سال جاري تحت عنوان   ٣٠٢٠٢٠٠١
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.٤٠١٠١٠٠١

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 به شده ثبت ٢٠/٨/٩٩مورخ ١٣٩٩ـ ٦٨٣١ رف ـش شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني به اينكه شهرداري در نظر دارد؛  دبيرخانه در ٢٦/٨/٩٩ مورخ ١٩٠٥ شماره

نسبت به احداث مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم بوستان ملت با انعقاد 
قرارداد مشاركتي به صورت ترك تشريفات با شركت تعاوني توسعه و عمران 
شهرستان رشت به استناد اعالم آمادگي شركت در شهريور ماه سال جاري منضم به 

ديگر نيز اعالم آمادگي  اساسنامه شركت مذكور كه در سرمايه گذاري چند پروژه ي
مصوبات دوازدهمين كميته فني طرح هاي  ٢نموده است و همچنين با عنايت به بند

سرمايه گذاري شهرستان رشت در محل فرمانداري شهرستان رشت در مهر ماه 
 ي عمراني مذكور به تعاوني توسعه، مبني بر اولويت قرار دادن واگذاري پروژه١٣٩٩

دن و تسريع طرح هاي سرمايه گذاري و ياري گرفتن از شهرستان، عملياتي نمو
سرمايه گذاران باالخص بومي كه به عنوان بازوان قدرتمند شهرداري هستند مي باشد 

در كميسيون برنامه و بودجه 
و  حقوقي شورا مطرح و پس 

تبادل نظر ضـــمن از بحث و 
لفــت نهــاد  مخــا ـــ پيش ــا  ب

شهرداري مقرر شد شهرداري 
از طريق ســـازمان ســـرمايه 
به برگزاري  ـــبت  گذاري نس
ــراخــوان واگــذاري طــرح  ف
احــداث مجموعــه بومگردي 
ــتان ملت اقدام  آكواريوم بوس

 نمايد.

١٧٤  

  

  

  

١٤٧  

١٢/١١/٩٩  

  

  

  

٣٠/١٠/٩٩  



  

~ ٩١ ~ 
 

  

  

و با عنايت به اهميت موضوع ايجاد فضاهاي اقامتي و خدماتي براي گردشگران در 
مندي  شهر رشت كه به عنوان شهري توريستي شناخته شده است و همچنين بهره

ي در اختيار شهرداري با هدف اشتغال زايي و كارآفريني، پاسخ از فضاهاي بالاستفاده
به نياز شهر، ايجاد درآمد پايدار و ..، اعالم آمادگي سرمايه گذاران بالقوه جهت 
مشاركت با شهرداري در اجراي طرح هاي گردشگري كه سبب تعريف طرح احداث و 

رستوران ـ آكواريوم پارك ملت گرديد و اين طرح به  راه اندازي مجموعه بوم گردي و
صورت كلي داراي فضاهاي اقامتي چوبي، رستوران، محل عرضه ي مايحتاج مسافران 
و قسمت هاي مكمل ديگر مانند كارگاه و بازارچه ي صنايع دستي و .. در عرصه اي با 

ماه سال جاري مترمربع مي باشد كه در ارديبهشت، تير و مرداد ٩٦٠٠مساحت تقريبي 
نوبت فراخوان عمومي گذاشته شد كه علي رغم دريافت پاكات تكميلي اسناد  ٣

فراخوان از اشخاص حقيقي و حقوقي بالقوه منجر به حصول نتيجه قابل قبول (انعقاد 
  قرارداد مشاركتي) نگرديد، اقدام نمايد.

  

ـــيون فرهنگي و  در كميس
اجتماعي شــورا مطرح و پس 
از بحث و تبادل نظر با اليحه 

 هرداري مخالفتشپيشنهادي
ــازمان  ــد س گرديد و مقرر ش
سرمايه گذاري طرح كامل و 
با در نظر گرفتن  جديدي را 
كان  هاي الزم آن م يت  ظرف

  تهيه و به فراخوان بگذارد.

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

با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص احداث مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم بوستان ملت با انعقاد   متن مصـوبه شـورا:

 ؛مقرر شد قرارداد مشاركتي به صورت ترك تشريفات با شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان رشت به اتفاق آرا مخالفت گرديد و 

برگزاري فراخوان  ابو  تهيهمذكور و جديدي را با در نظر گرفتن ظرفيت هاي الزم مكان شهرداري از طريق سازمان سرمايه گذاري طرح كامل 

  قدام نمايد.مربوطه ا واگذاري طرحنسبت به 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٩٢ ~ 
 

  

  

  
  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به شماره  ١/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٢٢٦اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛   نسبت به  ٨/١٠/٩٩مورخ  ٢٢٤٣

 "چاپ و خريد نشريات و مطبوعات"عنوان بودجه سالجاري تحت ١٢٠٥٠١افزايش اعتبار رديف  
بودجه   ١٣٠١٠٣ريال از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ريال با كسر مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢جمعاً به مبلغ 

بودجه   ١٣٠١٠٤ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠و مبلغ  "كارمزد اوراق مشاركت"سالجاري تحت عنوان 
بودجه   ١٢١٢٠٩ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١ و مبلغ "كارمزد ساير اوراق"سالجاري تحت عنوان 
، ١٢٠٥٠١و اضافه نمودن به رديف  "...و جلسات و سمينارها برگزاري هزينه"سالجاري تحت عنوان 

 گرديده ريال مصوب٠٠٠/٠٠٠/٦٥٠/٢با عنايت به اينكه رديف اعتباري مذكور با اعتباري به مبلغ 
اداري و تبليغاتي و پرداختي به نشريات مي  هايكه شامل چاپ، خريد نشريات، چاپ آگهي است

اعتبار و اخذ مجوز  كسري تأمين جهت اليحه ارسال به نياز ها هزينه باالي حجم دليل باشد كه به
  اقدام نمايد. از شورا دارد،

يون  ميســـ ك در 
مه و بودجه و  نا بر
قي شــــورا  قو ح
پس از  طرح و  م
بحث و تبادل نظر 
ــــه  ــــح ــــاالي ب
ــهــادي  ــــن پــيش

  موافقت گرديد.

٢١/١٠/٩٩  ١٧٢  

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

چاپ و خريد "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٥٠١اعتبار رديف   با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش  متن مصـوبه شـورا:  
بودجه سالجاري تحت   ١٣٠١٠٣ريال از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ريال با كسر مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢جمعاً به مبلغ  "نشريات و مطبوعات

و مبلغ  "كارمزد ساير اوراق"تحت عنوان بودجه سالجاري  ١٣٠١٠٤ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠و مبلغ  "كارمزد اوراق مشاركت"عنوان
،  ١٢٠٥٠١و اضافه نمودن به رديف "... و جلسات و سمينارها برگزاري هزينه"بودجه سالجاري  تحت عنوان  ١٢١٢٠٩ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١

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

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٩٣ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

 ١٤/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ ٦٨٨٨ رف ـ ش شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه  دبيرخانه در ٢٠/٨/٩٩ مورخ ١٨٦٧ شماره به شده ثبت

با عنايت به اينكه در سال هاي ماضي سه دانگ مشاع از شهرداري رشت 
ششدانگ سرقفلي و حق كسب و پيش يك باب مغازه و انباري از پالك 

رشت موضوع سند اجاره به شماره هاي  ٤بخش  ٧٧سنگ  ٨٣٨ثبتي 
واقع در مسير  ٥/٨/١٣٥٠مورخ  ١٩٣٧٣٧و  ١٤/١١/١٣٤٦مورخ  ٢٩٢٣٨

اث قدرت اله صالح فشتومي خريداري تعريض ميدان و خيابان شهدا را از ور
وراث  ٢٦/٤/٩٨مورخ  ٦٨٣٤١نموده است، حاليه برابر درخواست شماره 

مرحوم ارگنجي در نظر دارد؛ نسبت به تملك سه دانگ مابقي سرقفلي و 
 ١٢/٦/٩٩مورخ  ١٠٧٨٣٨كسب و پيشه ملك مذكور كه برابر ارزيابي شماره 

ريال و از محل ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٦هيأت كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 
تملك مسيرهاي "بودجه سال جاري تحت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١رديف اعتباري 

 ٣٠/١٠/١٣٩٩مورخ  ٩٩-٢١٢٧٨٢و برابر نامه شماره ش ر ـ   "مشخص
شهرداري به صورت پرداخت پنجاه درصد ثمن معامله نقد و الباقي آن در 

  سه قسط مساوي، اقدام نمايد.

بودجه و حقوقي شورا در كميسيون برنامه و 
مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اليحه 
پيشنهادي شهرداري  برابر نامه شماره ش ر ـ 

با پرداخت  ٣٠/١٠/١٣٩٩مورخ  ٩٩-٢١٢٧٨٢
درصد ثمن معامله به صورت نقد و الباقي در  ٥٠

  گرديد. سه قسط مساوي موافقت

ــورا  ــهري ش ــعه ش ــيون عمران و توس در كميس
حث  حه مطرح و پس از ب با الي بادل نظر  و ت

صورت تملك مالكيت  شهرداري در  شنهادي  پي
ـــروحه در  ملك مذكور طبق نظام پرداختي مش

گرديد ضمنا شهرداري رشت  اليحه فوق موافقت
يه  مالكيت كل ـــبت تملك  مكلف مي گردد نس
خل طرح تعريض  قه دا كه در آن منط امالكي 
ـــتور  معبر قرار گرفته اند اقدامات الزم را در دس

  قرار دهد.كار 

١٧٤  

  

  

  

  

٢٥٢  

١٢/١١/٩٩  

  

  

  

  

١٣/١١/٩٩  

: دن، اظهار داشتارگنجيملك  ماندهيتملك مقدار سه دانگ باق حهيدر خصوص الي شهر شورامحترم عضو  ي،رسول رضاآقاي     خالصه مفيد مذاكرات :
شده انجام هاييبازگشا يشد كه برخ نيا يو خروج رنديدر دستور كار قرار بگ دارتياولو يهاآورده شد تا پروژه ياديبودجه فشار ز بيبنده معتقدم در تصو

از  شيتا پ يفعل يطيخوب باشد، اما در شرا توانديملك است م ييخدمات در برابر بازگشا افتيآن به دنبال در مالككه  ياست. بنده معتقد هستم ملك
، جذب حجتدر ادامه آقاي  .ي باشدو عدم در نظر گرفتن صرفه و صالح شهردار هايير بازگشاكار خروج از تمركز ب نايانجام دادن  ديشا ١٤٠٠ نيفرورد

جز  يگريملك را تملك كرده است و راه د نيسه دانگ از ا ي: شهردارنداظهار داشت زيشهر رشت ن يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيير
  شد. ميمواجه خواه متيق شيبرود با افزا ١٤٠٠ملك به سال  نيندارد. اگر ا ماندهيسه دانگ باق ديخر

با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تملك سه دانگ مابقي سرقفلي و كسب و پيشه يك باب مغازه و انباري   متن مصـوبه شـورا:
ريال و پرداخت ثمن ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٦ هيأت كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ ١٢/٦/٩٩مورخ  ١٠٧٨٣٨وراث ارگنجي، برابر ارزيابي شماره 

مورخ  ٩٩ـ ٢١٢٧٨٢و برابر نامه شماره ش ر ـ   "تملك مسيرهاي مشخص"بودجه سال جاري تحت عنوان ٤٠١٠٤٠٠١معامله از محل رديف 
 مخالف،رأي  ٢رأي موافق و  ٧شهرداري رشت، به صورت پنجاه درصد ثمن معامله نقد و الباقي آن در سه قسط مساوي، با  ٣٠/١٠/١٣٩٩

تملك كليه امالكي كه در آن منطقه داخل طرح تعريض معبر ضمن تملك ملك مذكور نسبت به شهرداري رشت  گرديد و مقرر شد؛ موافقت
 اقدامات الزم را به عمل آورد.قرار گرفته اند 

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

    ٢  ٧   جمـــع
  ☐تصويب نشد          ☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ٩۴ ~ 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                        

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت شده به شماره   ٢٢/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٨٥١-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ٧/١١/٩٩مورخ   ٢٤٦٩

ريال (يك ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي غالمعلي عبدالهي ٠٠٠/٠٠٠/١٠پرداخت مبلغ 
كه به جهت بيماري همسر خود درخواست كمك مالي داشته اند حسب نامه شماره 

ن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان گيال ١١/٣/٩٩/پ مورخ ١٦/١٤٥/٣/خ/٣٠٦٢
ساماندهي و كمك به اقشار آسيب "بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢و از رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "پذير

يون  ميســــ ك در 
جه و  مه و بود نا بر
حقوقي شورا مطرح 
و پس از بحــث و 
حه  باالي بادل نظر  ت
شنهادي موافقت  پي

  گرديد.

١٩/١١/٩٩  ١٧٥  

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

ريال (يك ميليون تومان) مساعدت مالي به آقاي ٠٠٠/٠٠٠/١٠با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ   متن مصـوبه شـورا:
و با مفاد اليحه "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢غالمعلي عبدالهي، از رديف اعتباري 

 افقت گرديد.پيشنهادي به اتفاق آرا مو

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٩۵ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت شده به  ٢٩/٤/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٢٨٤٩اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر  ١٣/٦/٩٩مورخ  ١٣٣٩شماره 

 ٤بخش  ١١سنگ  ٣٧و  ١٠از محوطه ترمينال بزرگ رشت داراي پالك ثبتي دارد قسمتي 
مترمربع را با حفظ مالكيت شهرداري و انعقاد قرارداد در  ٦٠٠رشت به مساحت حدود 

اختيار مجمع ياران انقالب اسالمي قرار دهد تا با هزينه آن مجمع نسبت به احداث حسينه 
م حسين (ع) و مسافرين ترمينال با عنايت يا مسجد جهت بهره مندي ساكنين شهرك اما

به اينكه با بررسي به عمل آمده شهرك مذكور واقع در ميدان گيل پشت ترمينال بزرگ 
باشد و ساكنين آن شهرك مكرراً به شهرداري مراجعه و رشت، فاقد مسجد و حسينه مي

  تقاضاي احداث مسجد دارند،  اقدام نمايد.

مه و بودجه و  نا ـــيون بر در كميس
شورا مطرح و پس از بحث  حقوقي 
ـــنهادي  و تبادل نظر با اليحه پيش
شهرداري موافقت گرديد. همچنين 
مقرر گرديد در طبقه همكف مغازه 
هــايي احــداث گردد كــه درآمــد 
ها  غازه  حاصـــل از يكي از آن م
صـرف هزينه هاي مسـجد گردد و 
درآمد ســاير مغازه ها به حســاب 

  شهرداري منظور گردد.

١٢/١١/٩٩  ١٧٤  

: در اطراف همان مكان نداظهار داشتدر پايانه ميدان گيل در اين خصوص  جهت احداث مسجد نيزم ياعطا حهيعنوان مخالف ال به، رمضانپور آقاي :خالصه مفيد مذاكرات 
اب همچنين جن انجام شود. ،ونيسيدر كم آن ييجانماو  بررسي مساجد موجوداست كه  نيبنده بر ا شنهادياهدا كرد؟ پ نيزم ،گريمسجد د كي يبرا ديسه مسجد وجود دارد، چرا با

 ونيسيكممحترم  سيرئ ،جذب حجتسپس آقاي  : در محل فوق نمازخانه وجود دارد.ندكرد ديرمضانپور تأكآقاي اظهارات  ديدر تائ ،شورامحترم  سيرئ بينا ،زاهد فرهامآقاي 
محل  ني: در اطراف اندادامه داد ايشان شهر رشت از داشتن مسجد محروم است. ناليكشور مسجد وجود دارد و ترم يهانالي: اكثر ترماظهار داشتندشورا  يبرنامه، بودجه و حقوق

به ما كمك  يدر مواقع بحران توانديجاده تهران م يدر ابتدا ييبا توجه به جانما نكهيداشته باشد، از جمله ا ياريبس يما كاربردها يبرا توانديمسجد م نيوجود ندارد، ا يمسجد
 نيا يهااز مغازه يكي: ندكرد ديشورا تأك يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ .ستيبا ما ن اختس يهانهيو هز ميگذاريم اريرا در اخت نيما فقط زم نكهيكند. ضمن ا

 رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا، ،يعلو نيرحسيامسيد سپس آقاي  شود. نيمسجد تأم يهانهيتا هز رنديگيمسجد قرار م اريدر اخت ييدرآمدزا يمسجد برا
 ييشهر واقع شود، در حال حاضر جانما يخروج هيعل يدر منته ديبا نالي: بر اساس قانون ترمنداست، اظهار داشت يميرشت در جاده تهران قد ناليترم ييجانما نكهيبر ا ديبا تأك

شهر  يهاستانسازمان آرام يبرا ييجانما نيچن نكهيا انيبا ب ايشان است. قرار گرفتهدر وسط شهر رشت  ناليترم نيمحدوده شهر رشت ا رييبا تغ رايكند، ز رييتغ ديبا ناليترم نيا
ندارد  مسجد وجود ريمس نيدر ا مييبگو نكهيود. ادر نظر گرفته شده ب يطرح يگاه موقت، مسجد و چند غرفه تجاراستراحت كي جاديا ي: برانداتفاق افتاده بود، گفت زيرشت ن

 نيزم نياما ا ستم،ي: بنده با ساخت مسجد مخالف نندكرد ديتأك آقاي علوي مسجد وجود دارد. كي باًيتقر يمصل دانيم تا ليگ دانيم ريمس يهاكوچه يدر تمام ست،ين نيچن
به جانبازان  دهينرس يهانيزم يبرا ميبده ني. اگر قرار است زمشوديخارج م كپارچهياز حالت  نيكار زم نيدارد و با ا يگذارهيسرما تيقابل گرياست و چند سال د كپارچهي

محترم عضو  ،رزاديش فاطمهسپس سركار خانم  .مياوريدر ب يكپارچگيبزرگ خود را از  يهانيزم دي. ما نباباشديم زين يبافت مسكون يكه دارا اردوجود د يخوب يكيتفك يهانيزم
شهر رشت مسجد  انهيپا نالياستاندارد كشور مسجد وجود دارد، اما در تنها ترم يهاناليترم يرشت مسجد وجود ندارد، در تمام نالي: در ترمبيان نمودند زيشهر رشت ن يشورا

كه بخواهد نماز بخواند پس از  يمسافر ياتاق است. حت كيكه نقل وجود دارد  و سازمان حمل يمكان در بخش ادار نيا زي: در بحث نمازخانه نندادامه داد ايشان نيست.وجود م
رشت  نالي: وجود مسجد در ترمندكرد ديشهر رشت تأك يشورا عضو با مشكل مواجه هستند. ناليدر ترم زينوزاد ن يمادران دارا نيبا مشكل مواجه هستند. جدا از ا يزمان ادار

  به ضرورت آن توجه شود. دياست و با يكامالً ضرور
 "اختصاص زمين جهت احداث مسجد در قسمتي از محوطه ترمينال بزرگ"اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص   متن مصـوبه شـورا:

در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به جهت بررسي بيشتر 
سعه شهري، برنامه و بودجه و حقوقي و فرهنگي و اجتماعي شورا، به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي در كميسيون هاي عمران و تو

    شهرداري، به مدت دو هفته مسكوت بماند.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐تصويب نشد          ☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ٩۶ ~ 
 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٨

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

العاده شورا به منظور بررسي اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوق نظر و اخذ رأي، بههمچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:
 ٢٩/١١/١٣٩٩چهارشنبه مورخ  روز  ١١رأس ساعت  ١/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤١٤-ش رف به شمارهاليحه پيشنهادي شهرداري 

 برگزار گردد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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شماره  ساس دعوتنامه  شمين ٢٨/١١/٩٩مورخ  ٢٦٠٨برا ش شتادو  صدو ه سه، يك ساعت  جل شت، رأس  شهر ر ســـــالمي  شوراي ا ساختمان  ١١:٤٥(فوق العاده)  در محل 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي شوراي

  دستورات جلسه :

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   ــ ــ٩٤١٤بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ در خصوص بررسي و تصويب شيوه  ١/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
  ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجازنامه 

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
 روز را ني(ع)، ا يوالدت امام محمدتق دنيبا اشاره به فرارسعرض سالم،  سپس جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن

سرمشق  نيو رفتار ائمه معصوم يزندگ ميدواريهمگان مورد توجه بوده و ام يامام معصوم برا نيا يو رفتار ياخالق يژگي: وندادامه دادايشان  .ندگفت تيو تهن كيتبر
 ن،يرا به تمام مهندسروز  ني: اندو روز مهندس، گفت يطوس ريبودن روز بزرگداشت خواجه نص شيبا اشاره به در پ نيهمچن ،شورامحترم  سيرئ باشد. يزندگ يما برا

از  يكي: امروز ندكرد ديتأك ،يو اقتصاد مقاومت ينيكارآفر يبا اشاره به روز مل نيهمچن ينرگس رمضانپورآقاي  .مينمايعرض م كيو سراسر كشور تبر يشورا، شهردار
 يهادر بخش تواننديماهر هستند و م يروهايكه ن يجوانان است. جوانان يخصوص براه ب ينيو معضل كارآفر نيمعضالت و مشكالت كشورمان موضوع اشتغال و كارآفر

نظام سلطه  كهيي: اما ازآنجاندافزود ايشان  .ندياز معضالت و مشكالت را برطرف نما ياريعملكرد را ارائه داده و بس نيو... بهتر ياجتماع ،يتصاداق ،ياسيمختلف س
سال نخست با  ٢٠. ما در كننديم ليكشورها تحم نيجنگ نرم را بر ا ايجنگ سخت و  ايهر روز  نند،يخوش را بب يه روتوسعدرحال يهمواره عالقه ندارد تا كشورها

 ،شتشهر ر يشورا محترم سيرئ  جوانان است. يكارياندازه مشكالت بهم زمردم امرو يشتي. مشكالت معميو اكنون با جنگ نرم روبرو هست ميجنگ سخت روبرو بود
 رند،يگياشتباه م گذارانهيرا با سرما دارانهيسرما ي: گاهندتوسط دولت وجود ندارد، گفت گذارانهيسرما تياستفاده از ظرف يبرا يريمتأسفانه تدب نكهيا انيبا ب

 يتحرك اقتصاد جاديا يكه دغدغه حضور در بازار را برا يگذارانهياما سرما كننديمملكت استفاده م يهاهيكردن خود با مشكالت، از سرما ريبدون درگ دارانهيسرما
كانال از پروژه  ديبا اشاره به بازد انيدر پا رمضانپورآقاي   .شونديو... مواجه مييودارا ياجتماعنيهمچون تأم يدولت يكه كار كنند با سدهانديآيم يدر كشوردارند وقت

عمران و توسعه  ونيسيكممحترم  استير يريگيو پ تيپروژه باز شده است و با حما نيا يهااز گره ياآمده گرهعملبه يهايريگي: خوشبختانه با پنداظهار داشت ٥ژ
  برسد. جهيبه نت دوارميموضوع ام نيشهر رشت ااسالمي  يشورا يشهر

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
 نيمهندس يتمامروز مهندس را به دني(ع)، فرارسيامام محمدتق الديم كيبا تبر ،شهر رشت يشورا سهيرئئتيهمحترم عضو  ،پور يحاج لياسماعسپس جناب آقاي 

از  زين ييروز كشتار مردم قم رخ داد و شهدا نياقدام در چهلم ني: انددر اعتراض به كشتار مردم قم، گفت زيمردم تبر اميروز ق دنيبا اشاره به فرارسند و گفت كيتبر
شهر، اظهار  يشهردار رشت، در صحن شورا يمحمد احمد دياز روز ارائه برنامه س ييدئويبا پخش و نيپور همچن يحاجآقاي   .ندشد هيبه انقالب هد زيجمع مردم تبر

كه  ياظهارات نيبه مردم خدمت كرد. ا توانيآن م هياست كه در سا يزيچ نيو معتقدم آرامش بهتر ستمين يريكه اهل درگ داننديم يخوب: همكاران ما بهندداشت
را  : بنده اصالً انتظار آنندشهر رشت ادامه داد يشورا سهيرئئتيهمحترم  عضو  بنده نبوده و مربوط به ارائه برنامه شهردار رشت بوده است. يهاحرف ميديكنون شنا

  مطرح شده به اجرا در آمده  يهابر عهده شما خواهم گذاشت كه تاكنون چند درصد حرف زيشود، قضاوت را ن يمطرح شده عمل يهاندارم كه تمام حرف
با نگاه  يرفت، اما وقت شيو كار پ ميشركت آب صحبت نكرد يعني گريد ستميرفت، ما از نگاه باال با س شيپ يمناسب يجا كيكار تا  ٥كانال ژاست؟ در بخش پروژه 

 م،يستين شتريب گريچند وقت د زيما ن د،يشهردار شما دوست بنده هست ي. آقاميهست يتيوضع نيو امروز ما شاهد چن زديريكار برهم م شوديصحبت م نييباال به پا
هر ش نيدر ا يشهردار بوم كيعنوان به ياحمد يشهر رفتند، آقا نياز ا يربومياگر شهرداران غ نكهيا انيبا بايشان   .ديبمان زين يبعد يكه شما در شورا دوارميام

بنده د؟ييگويكرد،كدام تعامل را مخواهم جاديتعامل ا ديشما گفت د،يمردم باش يپاسخگو ديبا ديشهر هست نيكه شما در ا ي: تا روزندكرد ديتأك ،خواهد كرد يزندگ
 سازمان هستم، كي ندهيعنوان نما: بنده بهندپور خطاب به شهردار رشت، گفت يحاجآقاي   .ديتعامل داشته باش زيشورا ن ياعضا درصد١٠ با يكنم شما حتيفكر نم
موضوع  نيا يسمت حضور ندارم! كجا نيدر ا گريبنده د ديگويو م زنميزنگ م يقبل ريآن روز به مد يبنده فردا ديدهيم رييآن سازمان را تغ رعامليمد دييآيشما م

 نياز ا كيبه ما اطالع دهد. كدام  زيشورا ن استيشورا اطالع داده شود و ر استيبه ر راتييهرگونه تغ ديو گفت ديافتي ورشما در جلسه حض ياحمد يتعامل است؟ آقا

 ٢٩/١١/٩٩ مورخ :         ١٨٦جلسـه شـماره:           
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يشما م د،يشهر و استان هست نيباسابقه ا راني: شما از مدندشورا، اذعان داشتمحترم  استيشهر رشت خطاب به ر يشورامحترم  عضو  شد؟ يرساناطالع راتييتغ
شد، افراد با مشكل برق و...  يريجلوگ هايروز قبل از حفار ٢٠باشد، از  خياز فالن تار هاير داده شده تا حفارروز است كه دستو ٤. ديكن فيبه شهردار تكل ستيبا

 خواهميشهردار م ي: بنده از آقاندكرد ديتأك ايشان  رخ نداده است. يشود، اما هنوز هم اتفاق ديروز تمد ١٠تا  هايكرد تا حفار ينگارشورا نامه استيمواجه هستند،ر
ارزش دارد كه بتوان به مردم خدمت كرد.  يو وزارت زمان ياستاندار ي،قبل از شهردار شدن با رفتار امروز متفاوت است. شهردار شانيرفتار خود را عوض كند، رفتار ا

  پرونده آنان هنوز در دادگاه مفتوح است. اند كه سوءسابقه دارند وجابجا شده يافراد ييدر جاها د؟يكرد نيواقعاً چن ايآ د،يكنيم يساالرستهيشا ديشما گفت
 يشما بدون اعضا يهااز مشورت ياريشورا هستند، اما متأسفانه بس ياعضا نيشهردار هم نيمشاور نيام كه بهتر: بنده بارها گفتهندپور اظهار داشت يحاجآقاي 

 يهر كار ي. شورا و شهرداراستو بزرگوار  بينج اريبس يآدم شانيا كنم،يار قهر نماستاند يشما باشم با معاون عمران يجاه شهردار بنده اگر ب يشهر است. آقا يشورا
، شهر رشت يشورا سهيرئئتيهمحترم  عضو  .ديخود را كنار بگذار يشخص اتيشهر منو نيبه خاطر مردم و ا دياستاندار است، شما با يدارد مربوط به معاون عمران

كه  ديشما بدان خواهميبماند. بنده م يخوش باق يخاطرات ديرا بگذار ماندهيچند مدت باق نيا د،يمشورت كن ديتوانيشما هنوز م ست،ين ري: هنوز هم دندكرد حيتصر
 ديون با: ما اكنندشهر رشت گفت ينمابا اشاره به موضوع آبايشان   .ديكن تعاملارائه خدمت به مردم  يبا آنان برا دياند و باشورا شما را شهردار گذاشته ياعضا نيهم
  .ميكن ياندازراه يراحتبه ميتوانستيكه م يينما. آبميبده مانكاريتومان خسارت به پ ارديليم ٨

   نطق پيش از دستور ناطق دوم:
 كيتبر زيو روز مهندس را ن يروز زبان مادر ني(ع)، همچن يامام محمدتق الديم دنيفرارس كيشهر رشت با تبر يشورامحترم عضو  ي،علو نيرحسيام ديسآقاي 

بهبود اوضاع بوده و با توجه به زمان مديريتي باقيمانده براي ما  يموارد در راستا ني: اندپور، گفت يحاج ليبا اشاره به مطالب مطرح شده توسط اسماع ايشان  .ندگفت
 ييداهاياز كاند يانتخابات در حال داغ شدن است وجمع يروزها فضا نيستفاده كرد. اااز آن  تماممهين يهابرنامه شبرديپ يبرا و آقاي شهردار بايد آن را غنيمت شمرد و

مدنظر قرار دهند  زيانجام شده را ن يكارها كنميم شنهاديپ زانيعز نيو البته به ا باشديم زيتوجه نكه قابل كننديرا مطرح م يهستند سؤاالت نكه در حال ورود كرد
رشت  يبا تشكر از شهردار و مجموعه شهردار يعلوسيد امير حسين   باشد. حيو صح يكارشناسبر مبناي واقعيت، آنان  يهاكنند تا گفته يبررس ترقيو موارد را دق

كه  يوعموض بشود و تقويتها نظارت ديبا جان مردم سروكار دارد و با منيو ناا رمجازيغ يها: ساختماننددر سطح شهر رشت، گفت يبابت برخورد با تخلفات ساختمان
و چه در حوزه تخلفاتي كه در حال صورت  فاقد سند كامالساخت و سازهاي شهري، چه در  يقرار گرفته است، بحث سامانده يريگيسال از گذشته مورد پ يهاسال

وسعه عمران و ت ونيسيكممحترم  سيرئ  .ميرو داشته باش شيمند در داخل شهر رشت امور را پصورت نظامآن، به نامهوهيبا مشخص شدن ش دوارمياست كه ام گرفتن
 نير اد ياژهيو يريگيعمران پ ونيسي(ع) كم يمحور امام عل يي: در بحث بازگشانداظهار داشت ونيسيكم نياز عملكرد ا يشهر رشت، با ارائه گزارش يشورا يشهر

تا گره  شود يريگيپ يتوسط معاونت عمران وضوعم نيا ترعيهرچه سر ميدواريانجام شود و ام ستيبايكه م يخصوص در خصوص تقاطعه خصوص داشته است، ب
 يهايريگي: پندگفت باشد،يم زيشهر رشت ن ياسالم يمصوبه شورا يكه دارا يكوچك ديبا اشاره به فراخوان بلوار شه نيهمچن ايشان  .ترافيكي در آن مقطع حل بشود

كانال  ييكه در خصوص بازگشا يا: جلسهندگفت الن،يگ ياشركت آب منطقه رعاملياز مد يبا قدردان يعلوآقاي   فراخوان انجام شده است. نيانجام شدن ا يالزم برا
در آن وجود دارد؛ اما در هر صورت با  ياست كه نگاه اقتصاد گريد يكار موارد يو مبنا ستيگذشته امروز مالك عمل ن شدهميجلسه تنظانجام شد، اگرچه صورت ٥ژ
شرق رشت را  يكيمحور بار تراف نيا رايكند ز يريگيامور را پ يشهردار رشت مابق ستيبايم الن،ياستاندار گ يمعاونت عمران يو همراه هت گرفتصور يهايريگيپ

با توجه به اينكه در پروژه هاي زير ساختي قطعاً بايد كمك استاندار و معاونت عمراني استانداري  كاهش خواهد داد ،يشهر نگير ييصورت موقت تا زمان بازگشابه
با  ،شهر رشت يشورامحترم  عضو  .وجود داشته باشد تا تحقق يابند زيرا معضالت و مشكالت بين دستگاهي وجود دارد كه شهرداري و شورا از پس آن بر نمي آيند

تدقيق ارزش منطقه شهر  يرشت برا يشهرداركميسيون عمران و در  ي: جلسات فراوانندگفت ،يشهر ينسبت به محورها يازش منطقهموضوع ار ياشاره به بررس
عدد نسبت به  نياست، ا شدهينيبشيتومان پ ارديليم ١٢٤٠ما  ١٤٠٠است. بودجه سال  ١٤٠٠بنده بودجه سال دوم  ي. موضوع اصلو اين اتفاق افتاد انجام شدرشت 
وروب، رفت يهانهيعالوه بر هز نيتومان است. ا ارديليم ٥٩٠ يبودجه جار ندهيسال آ يعنيدرصد رشد داشته است،  ٥٨ يعدد جار ودارد  يدرصد ٣٧رشد  ٩٩سال 
 ميخواه نهيرا هز ينيعدد سنگ نيشهر چن نيا يشهردار يجار يهانهيهز يبرا يعني د؛يتومان خواهد رس ارديليم ٧٥٠عدد به حدود  نيا يعنيسبز و... است  يفضا
بوده است  يو جار يبودجه عمران ٦٠به  ٤٠ زانيكه همواره در نظر بود م يزيد: چدنافزوايشان   .اين تاكنون كه من در شورا عضويت داشته، سابقه نداشته است كرد

شده، فروش  تومان در نظر گرفته ارديليم ٢٥٠ يباشد. خالف ساختمان يو جار يعمران يبرا ٤٠به  ٦٠عدد برعكس باشد تا نسبت  نيكرده بود ا يكه شورا همواره سع
تومان  ارديليم ٣٠ ريمس ييتملك بازگشا رمسطح،يغ يهاتومان تقاطع ارديليم ٦٠گذشته،  ونيد ارديليم ٣٥است.  شدهينيبشيپتومان  ارديليم ٢٥٠ ياموال شهردار

 ندهيبودجه سال آ ينشان از عدم همخوان هانيشده است. ا در نظر گرفته ريق ديخر يتومان برا ارديليم ٩كالً آسفالت است،  كه متولي توليد سازمان عمران يو برا
يداد كه به نظر م يحاتيتوض زين شانيام و اشهردار صحبت كرده يخصوص با آقا نيا دراست. بنده  هم در محل تأمين منابع و هم در تعيين مصارف رشت يشهردار

با تذكر ايشان   در تنظيم بودجه خوب عمل نكرده است،ما حق ندارم از مردم شهر پول بگيريم و شهرداري را اداره كنيم.شهردار  يافراد يدر مجموعه شهردار رسد
در  يموارد ديباده ها و تعريض جامحورها  ييبازگشا تي: در خصوص وضعندرشت، گفت يشهر رشت و تحت تملك شهردار يخيتار يهاساختمان تينسبت به وضع

  بود. يگريد زيچ ياحمد يبا حضور آقا ١٤٠٠. انتظار بنده از بودجه شديم دهيها عدد در بودجه دآن يو برا شدينظر گرفته م
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  نطق پيش از دستور ناطق سوم:
است نيانتظار ما ا نيكمتر يطيشرا نيو در چن دهندياز تحقق بودجه خود خبر م يشهردار راني: مدندشورا گفت سهيرئئتيهمحترم عضو  ،پوريمحمدحسن علآقاي 

ته داش يشتريب يتا با شورا تعامل و همكار مي: از شهردار رشت انتظار دارندادامه داد ايشان  پرداخت شود. موقعهب قبل از پرسنل رشت يكه حقوق كارگران شهردار
 يبرا ياريبس يهانهي: هزندكرد ديرشت، تأك يشهردار يساختمان ادار تيبا اشاره به وضع پوريعلآقاي   شورا هستند. يشهردار قطعاً اعضا نيمشاور نيباشد. بهتر

است كه مشكالت  نيا . انتظار بنده از شهردار رشتميهستنيمه كاره ساختمان  نيشده است اما هنوز شاهد بروز مشكالت مختلف در ا رشت انجام يساختمان شهردار
 يحاج لياز اقدامات اسماع يبا قدردان ،شورا سهيرئئتيهمحترم  عضو  انجام شود. موجود رفع مشكالت آن جهت يرو الزم بر يهايبررس و يشكاف ساختمان كالبد نيا

  شود؟يرشت دنبال نم يدر شهردار تيموضوع با جد نيچرا ا دانمي: نمندرشت، گفت يشهردار يموضوع شركت سهام يريگيعضو شورا در خصوص پ گريپور د
 يهانهول. در بحث مابديبرخوردار شهر رشت بهبود و كم ياهيآسفالت معابر در مناطق حاش تيوضع دي: باندمعابر شهر رشت، گفتآسفالت تيبا اشاره به وضع ايشان

 يهايشود. در بحث پسماند گار يريگيپ ترعيهرچه سر ستيبايفاضالب به سرقت رفته است و م يهاچاه يهادرب نياز ا يهاست برخشهر ماه ياهيمناطق حاش
شهر  ياسالم يشورامحترم  استير ،احمد رمضانپورآقاي ادامه جلسه  در  انجام شود. يخصوص نوساز نيدر ا ستيبايشكل ممكن را دارد و م نيزباله بدتر يآورجمع

بداند كه  ديبحث نگاه دلسوزانه مطرح است، شهردار رشت با نجاياوجود ندارد.  يورزبحث غرض نجايمطرح شود، ا ستيبايناگفته م يها: حرفندرشت اظهار داشت
 يتعامل داشت ما از نظر سازمان يباالدست رانيبا مد ديكه با ييخصوص آنجاه اصالح امور است، ب يبرا دهديانجام م يتجربه اگر صحبت زانيپور با آن م يحاج يآقا
اوقات  يوجود دارد، اما گاه يو همراه يهمكار نيا ي. از نظر كارميوزارت خانه داشته باش نيالزم را با ا يو همراه يهمكار ستيبايو م مينظر وزارت كشور هست ريز

، شهردار رشت است اراتيعزل و نصب از اخت نكهيا انيشورا با بمحترم  استير  خواهد رفت. شياما اگر تعامل باشد كارها بهتر پ ارد،وجود د يها و مسائل شخصنگاه
داشته باشد  يريشهردار از شورا مشورت پذ دي. شورا حق دخالت در عزل و نصب را ندارد اما بارميپذياست را نم يتخصص باالتر يكه دارا يريمد رييه تغ: بندندگفت

هم تاكنون برگزار شده است، متأسفانه  يتعامل هستم. جلسات خوب جاديا ي: بنده در تالش برانداظهار داشت نيهمچن ايشان  شوند. يتخصص معرف يتا افراد دارا
 يورا كارهاش نيدر ا نكهيا انيبا ب ،رمضانپورآقاي   تعامل انجام خواهد شد. جادياست كه كارها با ا نياند، اعتقاد بنده بر اجلسات حضور نداشته نياز دوستان در ا يبرخ

 يشتريوقت ب ستيبايم شانياست، ا شتريب اريشورا بس يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكم استي: انتظار بنده از رندانجام شده است، گفت يخوب اريبس يرساختيز
 عنوانچيهبنده به م،يده رييساختار را تغ ديبه درآمد. ما نبا نهينه از هز م،يبرس نهي. ما از درآمد به هزميبگذار يباق يبعد يشورا يبرا ييالگو ميخواهيما م رايبگذارند، ز

  باشد. نهياز درآمد به هز ديندارم، بودجه با يفعل يابه ساختار بودجه ياعتقاد چيپرداخت شود. بنده ه يعمران نهيوروب از هزرفت نهيكه هز ستميموافق ن

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا در  ٢٨/١١/٩٩مورخ  ٢٦١٩ثبت شده به شماره  ٢٨/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٣١٢-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت  "جايزه تشويقي پروژه سينما انقالب  "خصوص
  آن به اتفاق آرا مقرر شد با يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در دبيرخانه شورا در  ٢٨/١١/٩٩مورخ  ٢٦٢١ثبت شده به شماره  ١٧/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٠٠٢-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٢
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ  "١٤٠٠در سال  پيشنهادي نرخ كرايه خطوط تاكسي هاي درون شهري "خصوص

  ت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد با يك فوري

در دبيرخانه شورا در  ٢٥/١١/٩٩مورخ  ٢٥٨٣ثبت شده به شماره  ١٩/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٠٤٥-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١
تبادل نظر و اخذ با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و  "(چاپ و خريد نشريات و مطبوعات) ١٢٠٥٠١رديف اعتباري  افزايش "خصوص

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

  

  *دستورات جلسه :

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ٢٥/١١/١٣٩٩بررسي غيبت آقايان؛ حامد عبدالهي و بهراد ذاكري در جلسه مورخ   ١
  ........................................................................................................................................................................................................................................................ خالصه مفيد مذاكرات :

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره   متن مصـوبه شـورا:
 موجه تشخيص داده شد. ٢٥/١١/١٣٩٩نظر و اخذ رأي غيبت آقايان؛ حامد عبدالهي و بهراد ذاكري در جلسه مورخ تبادل



  

~ ١٠٠ ~ 
 

  

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

٢  

مورخ   ٢٤٤٠ثبت شده به شماره  ١/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٩٤١٤اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا  به پيوست شيوه نامه ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز جهت بررسي و  ٢/١١/٩٩

و  رل ساختمسئوليت ذاتي شهرداري كه در خصوص اعمال مديريت و كنت اينكه به  با امعان نظرتصويب 
سازهاي شهري و مراقبت در جهت رشد موزون بافت شهري و مقاوم سازي ابنيه و ساختمان هاي احداثي 

حجم گسترده  مين آسايش و رفاه عمومي شهروندان است و با توجه بهأدر قبال حوادث غير مترقبه و ت
ع موجود اداري به صورت اراضي و امالك فاقد سند رسمي در داخل محدوده قانوني شهر كه به دليل موان

بال استفاده رها شده و يا به نحوي بدون نظارت و مديريت شهرداري و ساير نهادهاي ذيربط مبادرت به 
ساخت و ساز غيرمجاز و غير اصولي نموده و موجبات طرح پرونده هاي كثير تخلف ساختماني در كميسيون 

ستحدثات را فراهم مي آورد كه اجراي اين آرا هاي ماده صد و صدور آراي تخريب و قلع و قمع اعيان و م
 فوق موارد به عنايت با. شود مي  نيز عالوه بر تبعات ناگوار اجتماعي موجب هدر رفتن سرمايه هاي ملي

ظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير اصولي در من به اي نامه تفاهم چنين انجام و تهيه ضرورت و الذكر
قانون مدني  ٣٥اراضي فاقد سند مالكيت رسمي با لحاظ اعتبار اماره شرعي تصرف (قاعده يد موضوع ماده 

)و يادآوري اين مهم كه صدور پروانه ساختماني از سوي شهرداري هيچ گونه داللتي بر تاييد مالكيت 
دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است و در صورت تضييع حق  متقاضي پروانه نبوده و در هر حال

احتمالي يك يا چند شخص معين، زيان ديده مي تواند از مجاري قانوني، دعوي مالكيت خود را طرح و 
هيئت عمومي ديوان  ٢٨/٧/١٣٧٣مورخ  ٩٦پيگيري نمايد و با تدقيق در مفاد راي وحدت رويه شماره 

شوراي عالي اداري كشور كه  ٦/٨/١٣٧١مورخ  ١٥٦٠مصوب شماره  ٢ل بند عدالت اداري مبني بر ابطا
شهرداري را ملزم به قبول سند عادي انتقال اموال غير منقول و مكلف به صدور پروانه ساختماني قبل از 
تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصالح مي نمود، به نظر مي رسد اين راي نافي اختيارات خود 

در صدور پروانه ساختماني نمي باشد. كما اينكه در اغلب شهرهاي كوچك سراسر كشور كه  شهرداري ها
اجرا شده، صدور پروانه ساختماني وفق اسناد معامالت عادي مرسوم محلي،  ١٣١٠قانون ثبت عمومي مصوب 

ي و تامين امري رايج و متداول است و نهايتاً به منظور هدايت و مديريت بر ساخت و سازهاي صحيح و اصول
با اعمال دقيق شرايط پيوست اين اليحه و و امنيت جاني و مالي شهروندان در قبال حوادث غير مترقبه 

دريافت حق و حقوق و عوارض قانوني شهرداري و رعايت ساير مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور 
  .پروانه ساختماني به اراضي و امالك فاقد سند رسمي در محدوده قانوني شهر

در جلسه مشترك 

هاي  ـــيون  كميس

عه  ـــ عمران و توس

شهري و بهداشت، 

ـــت و  محيط زيس

ـــهري  مات ش خد

شورا مطرح و پس 

بادل  حث و ت از ب

يحــه  ــا ال ظر ب ن

ــادي  ــه ــــن ــيش پ

شهرداري موافقت 

  گرديد.

٢٥٢  

  

  

  

  

١٦٤  

١٣/١١/٩٩  
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  اعالم نمودند. ٦/١٢/٩٩ورا جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ  ـ سپس رئيس محترم ش 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٤جلسه رأس ساعت 
  

  

  
  
  

 حهي: الندخصوص گفت نيشهر رشت در ا ياسالم يشورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكم محترم سيرئ يعلو نيرحسيام ديسآقاي  : خالصه مفيد مذاكرات 
 يان بازرسسازم ،يراه و شهرساز ،ياستاندار يدفتر فن ياعضا ن،يشورا، مشاورمحترم  ياعضا يتمام حهيال نيا يخروج يبوده است، برا حيلوا نيترنياز سنگ يكيفوق 

تخلف  نهيهز افتي: درندادامه داد ايشان  است. هتا به حال آماده شداست كه مجموعه اي  نيترآماده شده كامل جيپك نيكرده است، ا رتو نظا دهيو... زحمت كش
كه از آن  است يو نگاه به سمت سامانده ستين يدرآمد حهيال نيدر بحث ا ياست، نگاه شهردار شتريب ارياز درآمد صدور پروانه بس يشهردار يبرا يساختمان

 شهر بود انجام يعنوان عضو شوراما به فيكه تكل يزي، آن چمجموعه ناحيه محوري، تقويت ساختار ساختمان و تقويت نظارت بر ساخت و سازهاي شهري مي باشد
 يشهر بر اساس نظارت شهرسازاست كه  نياصالح شهر  خسروان دانند، شيانجام شود صالح مملكت خو صورت نيشهر به هم خواهنديشده است، اگر دوستان م

هر در ش رمجازيغ يوسازهاكارتل بزرگ ساخت كيدر برابر  حهيال ني: اندخصوص گفت نيدر ا زين ،شهر رشت يشورا محترم عضو ،يرسول رضاآقاي   ساخته شود.
از  ديدر ابتدا با رد،يمخرب را بگ انيجر نيا يصورت كامل جلوكه بتواند به ستيساختار مخرب چنان ن نيرشت در برابر ا يقرار گرفته است. توان ساختار شهردار

 جلودار آنان نبود يو كس دادنديشهر انجام م نيدر ا خواستنديكه م يكه كار هر كار يبابت برخورد با كسان ياز شهردار تيو حما يبابت همراه ييقضا ستگاهد
 رمجازيغ يوسازهامقابله با ساخت يبرا يسلب يارائه شده بخش عمده آن مربوط به سازوكارها نامهوهي: شندشهر رشت افزود يشورامحترم  عضو  .قدرداني گردد

 يشورامحترم  استير ،رمضانپورآقاي   دهد. شيرا افزا يمهندسمدخل همانند نظام يذ يهانفوذ شهردار در سازمان اريتوان و اخت خواهديكه م يبخش ياست. حت
 ييار اجراك نيا ييمقامات قضا تيبا حما دوارمي: امندفوق است، گفت نامهوهيش هيپنجم ته ياز اقدامات ماندگار در كارنامه شورا يكي نكهيا انيبا ب زين ،رشت شهر

ناكارآمد و فرسوده وجود  يهكتار اراض لومتريهزار ك نونموضوع پرداخته شد، اك نيآن به ا از كرد و بعد بيموضوع را تصو نيبار مجلس چهارم ضرورت ا كيشود، 
شهر رشت، با اشاره به بند  يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكم محترم سيرئ ،جذب حجتآقاي   مشكالت آن برطرف خواهد شد. نامهوهيش نيدارد كه با ا

 ميريپذيفرد را نم تيمالك مييگويخالف آن ثابت شود. ما اگر م نكهيخود داشته باشد مالك است، مگر ا ارياخت ديرا در  يزيكه چ ي: كسنداظهار داشت نامه،وهيسه ش
  است كه بند سه حذف شود. نيبنده بر ا شنهاديمنافات دارد، پ يدر بحث حقوق نيا م؟يكنپروانه صادر  شيبرا ميخواهيچگونه م

(پيوستي) با توجه به حضور "شيوه نامه ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز"خصوصاليحه پيشنهادي شهرداري در  متن مصـوبه شـورا:
 تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. ٩

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  ١٣٩٩ اسفند
    ١٩٢الي   جلسه   ١٨٧جلسه 
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  فرهنگي و اجتماعيمهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص مساعدت مالي مبني بر تكميل ساخت تعداد واحد مسكوني توسط ناحيه مقاومت بسيج -
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك مالي به بازسازي عتبات عاليات حرم هاي اهل بيت در عراق و سوريه  -
  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك به خانه مطبوعات استان گيالن -

  حمل و نقل و ترافيك مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
 پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش رديف اعتباري واگذاري خدمات ترافيكيموافقت با اليحه  -
موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اخذ مجوز جهت برگزاري مناقصه واگذاري تأمين خودروهاي استيجاري مورد نياز شهرداري رشت به  -

 بخش خصوصي
  ١٤٠٠تاكسي هاي درون شهري در سال موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص نرخ كرايه خطوط  -

  بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون: 
 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تصويب نرخ ايجاد زيرساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر -
 كل بهزيستي استان درخصوص مركز نگهداري معتادان متجاهرموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تمديد تفاهم نامه با اداره  -

 :مهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي 
  دبير مربوطه علي رغم پيگيري هاي مكرر گزارش ارائه نداده است

  عمران و توسعه شهريمهمترين مباحث مطرح شده در كميسيون : 
  مكرر گزارش ارائه نداده استدبير مربوطه علي رغم پيگيري هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

~ ١٠۴ ~ 
 

  

  ١٣٩٩ماه   اسنفد                 گانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

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

  ١٤ - ٧  برنامه و بودجه و حقوقی
بهداشت ، محیط زیست و خدمات 

  ٣ ١٢ ٦  شهری

  ٣ - ٣  توسعه و عمران

  ٤ ٣ ٣  حمل و نقل و ترافیک

  ١  ٣ ٢  فرهنگی و اجتماعی

  ٤ - ٩  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ١٤٥ های وارده:تعداد نامه
  

وبودجه برنامه
  و حقوقی

  ،بهداشت
محیط زیست 

و خدمات 
  شهری

و توسعه  
  عمران

و حمل و ترافیک
  نقل

و فرهنگی 
  اجتماعی

  متفرقه  تلفیق   

١٠٧  -  ٥  ٢  ١٠  ٧  ١٤  

  فقره  ٢٣٠ تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ٦  :تعداد جلسات 

  مصوبه  ٤٢  تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه
  حقوقی     

  ،بهداشت      
   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    
  عمران    

  و  ترافیک   
  ونقلحمل  

  متفرقه  تلفیق    و اجتماعیفرهنگی 

٩  -  ١  -  ٤  ٢  ٢٦  
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ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص واگذاري  امور مربوط به حمل و نقل درون شهري و برون شهري (خودروهاي استيجاري)  
  ."شهرداري رشت

ريال از رديف هاي اعتباري تملك دارايي هاي سرمايه  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٧كسر مبلغ "شهرداري رشت در خصوص ـ موافقت با اليحه پيشنهادي 
  ."ديون و تعهدات مربوط به بيمه و بازنشستگي"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٧٠١٠٤اي و اضافه نمودن به رديف 

   "شعبه مركزي رشت(حشمت)عنوان عامل خزانه در بانك ملي  افتتاح حساب هاي بانكي به"ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

  ."جايزه تشويقي پروژه سينما انقالب رشت"پيشنهادي شهرداري درخصوص ـ بررسي اليحه 

ريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به خانم مهناز گنجه، از ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي  شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢فردي

خريد تجهيزات، نگهداري "بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٠٣٠١٠٠٢ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  افزايش اعتبار رديف 
ريال از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١ريال، با كسر مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٠به مبلغ  "و تعميرات اساسي ماشين آالت عمراني و خدمات شهري

(نگهداري و ترميم معابر آسفالتي  ٤٠٢٠١٠٠٤ريال از كد اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢(مرمت و احياي ساختمان فرهنگ و هنر)، مبلغ  ١٠١٠١٠٠٣
(خريد روغنهاي حرارتي و صنعتي) و مبلغ  ٤٠٢٠٤٠٠٤ريال از كد اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢سطح شهر لكه گيري و ترميم چاله ها و ...)، مبلغ 

  .٤٠٣٠١٠٠٢(آسفالت معابر محالت هدف بازآفريني) و اضافه نمودن به رديف  ١٠١٠١٠٠٦ريال از كد اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥

 براي ني و بي سيمبوس، تاكسي تلفـ موافقت با اليحه پيشنهادي در خصوص نرخ پيشنهادي؛ كرايه خطوط تاكسي ها درون شهري، ون، ميني
فرمانداري محترم شهرستان رشت  ٢٦/١٢/٩٩مورخ  ١٧٠٩٣/١/٩٩/٨٠٢٩افزايش. فلذا با عنايت به نامه ي شماره  %٢١و با حداكثر  ١٤٠٠سال 

  اجراي نرخ مصوب منوط به تأييد كارگروه تنظيم بازار استان مي باشد.

ليارد زار و دويست و پنجاه مي(معادل هريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢ه مبلغرشت بشهرداري ١٤٠٠ـ موافقت با كليات بودجه پيشنهادي سال
به مبلغ  % ٧٦/٥٥ريال و سهم بودجه عمراني نيز با ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٣٠/٥به مبلغ  % ٢٤/٤٤اي (جاري)  با ، سهم بودجه هزينهتومان)

ريال،تملك دارايي مالي به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٧٠/٦اي به مبلغ ريال)،(شامل بودجه تملك دارايي سرمايه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٧٠/٦
  ميليارد تومان ١٠٠ريال به اضافه  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ديون قطعي شده سنواتي به مبلغ همچنين ريال و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠

  ميليارد تومان  به شرح؛ ٢٢٠ميليارد تومان بازآفريني و بند واو  ٨٥سرمايه گذاري، 
 اجراي پروژه هاي باز آفريني از طريق جذب اعتبارات دولتي.ميليارد تومان جهت  ٨٥* مبلغ 

ميليارد تومان جهت جذب اوراق تسويه و هزينه كرد آن بابت بدهي شهرداري به ادارات دولتي، ديون مالياتي و بازپرداخت بدهي  ٢٢٠* مبلغ 
 هاي بانكي.

هاي صدرالذكر در صورت عدم تحقق و اجرا بودجه، در صورتيكه رديفميليارد تومان جهت تأمين اعتبار پروژه هاي سرمايه گذاري  ١٠٠* مبلغ 
از  و كسر اعتباردرگزارشات دوره اي مربوط به عملكرد بودجه اي تأثير نگذارد. همچنين به دليل لزوم تراز بودن درآمدوهزينه قابليت جابجايي

  و اليحه نداشته باشد. ٢٨طريق اعمال ماده 
  ودجه در جلسات آتي مورد بررسي قرار گيرد.* همچنين مقرر شد؛ جزئيات ب

  درصد. ٣٠شهرداري رشت با ميانگين رشد  ١٤٠٠اي پيشنهادي سال ـ تصويب ارزش قيمت منطقه

به مبلغ  "حق سنوات كاركنان"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٧٠٢٠١ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار  رديف 
ريال و با كسر از برخي از رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براساس ليست پيوست و اضافه نمودن به رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠

١٧٠٢٠١ .  

 ١٣٩٩ اسفند ماه اهم مصوبات شورا در 
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كمك مالي به هيأت عالي نظارت  )تومان ميليون بيست( ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ 
  . "تشويقي هاي پرداخت و هدايا"بودجه سال جاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف ي اسالمي استان، ازبر انتخابات شوراها

ريال (دو ميليون تومان) كمك مالي به مركز نيكوكاري حضرت  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ
  ).NGOنهاد ( مردم هاي سازمان به كمك"اري تحت عنوانبودجه سالج ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف زينب (س)، از

ريال (يك ميليون تومان) كمك مالي به خانم فاطمه اشرف  ٠٠٠/٠٠٠/١٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ
  ."پذيرساماندهي و كمك به اقشار آسيب "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢مالسرايي، از رديف اعتباري 

ريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به موسسه خيريه الهه نور  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ
  ."خصوصي موسسات به كمك"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧ اعتباري رديف امامت، از

ريال (پنجاه ميليون تومان) كمك مالي به پليس راهنمايي و  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠مبلغ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت 
  ."تشويقي هاي پرداخت و هدايا"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف رانندگي فرماندهي انتظامي استان گيالن،از

 "واگذاري خدمات ترافيكي"جه سال جاري تحت عنوان بود  ١٢٠٢٠٨ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار رديف 
تعمير و نگهداري اتوبوس ها و ميني بوس " ٤٠٣٠١٠٠١ريال با كسر از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠سازمان حمل و نقل بار و مسافر به مبلغ 

  .١٢٠٢٠٨رديف اعتباري ونقل بارومسافر و اضافه نمودن بهسازمان حمل "ها

ريال(بيست وسه ميليون تومان)جهت كمك به ستاد بازسازي  ٠٠٠/٠٠٠/٢٣٠ه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ ـ موافقت با اليح
  (اجراي برنامه هاي آموزشي ، مذهبي، فرهنگي و هنري) سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي. ١٢٠٢٠٥عتبات عاليات استان گيالن، از رديف 

ريال (چهل ميليون تومان)  مساعدت مالي به ناحيه مقاومت  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠ري در خصوص پرداخت مبلغ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهردا
اجراي برنامه هاي آموزشي ، مذهبي، فرهنگي و "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٢٠٥بسيج مركزي شهرستان رشت، از رديف اعتباري 

  سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي. "هنري

  ماده. ١٧تبصره و قرارداد تقسيط شامل  ١٦ماده و ١٤نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهرداري رشت در يينـ تصويب اصالحيه آ

  تبصره . ١٨بند و ١١در امر ساخت و ساز و وصول مطالبات با اصالحاتي در  يقيتشو زهيجاـ  تصويب 

اعتباري سازمان مديريت آرامستانها به مبلغ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار برخي از رديف هاي 
مركز  "اصالح سيستم روشنايي معابر و خيابان ها"بودجه سالجاري تحت عنوان  ٤٠٢٠٣٠٠٥ريال و با كسر از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠/٢٠

  و اضافه نمودن به رديف هاي اعتباري سازمان مذكور.

هزينه رفت و روب و جمع "بودجه سالجاري تحت عنوان ٢٠٣٠١٠٠٣افزايش اعتبار رديف"ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
  . ٢٠٣٠١٠٠٣با كسر از رديف هاي اعتباري (جدول پيوست) و اضافه نمودن به رديف اعتباري  و ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢٠به مبلغ   "آوري زباله

چاپ و خريد نشريات و "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٢٠٥٠١باري رديف اعتـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش 
حقوق و مزاياي "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٢٠٢٠٣ اعتباري  رديفريال و با كسر مبلغ مذكور از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢تا سقف مبلغ  "مطبوعات

  .١٢٠٥٠١و اضافه نمودن به رديف  "مأمورين انتظامي

ـ ابتدايـ موافقت با اليحه پيشنهادي  ، )منظريه(آزادي بلوار شهرداري در خصوص جابجايي كيوسك خواهران غالمي در مكان پيشنهادي اول 
مورد اجاره آقاي محمد  ٢٤يوسك مطبوعاتي شماره تاكسي ـ و همچنين موافقت با انتقال ك ايستگاه گيالن،جنب پايه علوم دانشگاه جلوي

  .تي ده متر باالتر از مكان نصب كنوني در مجاورت دو باب مغازه مخروبهواقع در خيابان شريع مكان جديدبه رجب زاده 
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آبي كه پس از بحث و تبادل نظر  پارك مشاركتي پروژه قرارداد اجراي جهت زمين ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص جايگزيني
پيوستي) با جايگزيني زمين واقع در خيابان پرستار،  مشاركت ها (جدول محاسبات قدرالسهمپيرو اعالم برآورد ضمني سهم  و اخذ  رأي،

  موافقت گرديدو مقرر شد؛
  براي انعقاد هرگونه قرارداد جديد في مابين، مصوبه شورا الزامي است. *
  برآورد هاي مربوط به زمين مسكن مهر با توجه به طرح جديد مي بايست بررسي و به روزرساني گردد. *
  چنانچه بخشي از قرارداد در فاز اول مورد تاييد طرفين قرار گيرد، قرارداد منعقده قبلي منتفي مي باشد. *

  * با توجه به اينكه شهر رشت شهر خالق خوراك شناسي است موزه غذا  هم در طرح پيشنهادي لحاظ گردد.

و با نظر سازمان سرمايه گذاري حداكثر  "گذاري در دوره كرونا تشويقي پروژه هاي سرمايه"موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوصـ 
  تا زمان تعيين شده در جداول پيوست به شرح ذيل؛

در صورت داشتن دوره توقف يا تعطيلي (بر اساس درخواست و ارائه مدارك تعطيلي   BOTبخشودگي اجاره بهاي ليست پروژه هاي خانواده *
ره تعطيلي هر كدام از پروژه ها در چارچوب الزامات قيد شده در طرح جامع مديريت هوشمند كرونا كار توسط سرمايه گذار متناسب با دو

  .كه به تاييد هيات مديره و شوراي سازمان سرمايه گذاري رسيده باشد)
ت و ارائه مدارك برداري (بر اساس درخواسافزايش مدت ساخت و بهره برداري به تناسب دوره تعطيلي هر پروژه در دوره ساخت و بهره  *

تعطيلي كار توسط سرمايه گذار متناسب با دوره تعطيلي هر كدام از پروژه ها در چارچوب الزامات قيد شده در طرح جامع مديريت 
  . )هوشمند كرونا كه به تاييد هيات مديره و شوراي سازمان سرمايه گذاري رسيده باشد

  ريال  . ٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١مي شهر رشت با مبلغ شوراي اسال ١٣٩٩ـ تصويب متمم و  اصالح بودجه سال 

  ريال ريال(هزينه).٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ريال (درآمد) و مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ ١٤٠٠ـ تصويب بودجه پيشنهادي سال 

 "١٣٩٩ه ساختماني در سال سازوكار دريافت عوارض از متقاضيان اخذ پروان"تصويب طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا در خصوص -
  مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده به شرح؛

چه تا پايان خرداد تعيين تكليف نمايند، چنان ١٣٩٩ماده واحده: متقاضيان اخذ پروانه ساختماني كه عوارض ساختماني متعلقه را تا پايان سال 
التفاوت تعرفه صورت، بايد مابهنخواهند شد و در غير اين ١٤٠٠ض سال مبادرت به اخذ پروانه ساختماني نمايند، مشمول تعرفه عوار ١٤٠٠

  "را پرداخت نمايند. ١٣٩٩نسبت به سال  ١٤٠٠عوارض سال 

  وابتياع طبقات اول تا پنجم پروژه موسوم به سپيدار واقع در بلوار احسانبخش "ـ موافقت با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
 ميليون تومان٥٠با اعتبار  "خريد ساختمان اداري منطقه دو(ساختمان سپيدار)" در بودجه سالجاري تحت عنوان ٥٠٣٠١٠١١رديفبا ايجاد 

ميليارد اسناد  ١١، با توجه به پرداخت "مطالعه و احداث ساختمانهاي اداري مورد نياز"تحت عنوان  ٥٠٣٠١٠٠٧رديفبا كسر مبلغ مذكور از 
ميليارد ١١، كه مبناي محاسبه قيمت كارشناسي رسمي دادگستري ملك مذكور به ميزان ١٣٩٨اسفند ماه سال خزانه تسويه شده در 

و مقرر شد؛ شهرداري پس از انجام توافقات و اخذ نظريه كارشناسي رسمي  . خواهد بود،١٣٩٨تومان، همان تاريخ  اسفند ماه سال 
  ارائه نمايد. دادگستري،  مراتب را جهت اتخاذ تصميم الزم به شورا

  شهــرداري رشت. ١٤٠٠كرد يك دوازدهم بودجه پيشنهادي سال  ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري درخصوص هزينه

 احداث و بازگشايي"بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٠١٠١٠٠١افزايش اعتبار  رديف هاي "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص
 و بازگشايي"بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٠١٠١٠٠٢  و  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ مبلغ به "دي ٨خيابان  - لممع به رجايي شهيد مسير دوم فاز

از ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠و با كسر مبلغ   ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ به مبلغ "وليعصر ميدان به) ع( علي امام بلوار مسير دوم فاز احداث
و  ")سراوان شيرابه خانه تصفيه راهبري اوليه مواد خريد و نيرو تامين( سراوان بهسازي"عنوان بودجه سالجاري تحت ٢٠٣٠١٠١٧  رديف

  .٤٠١٠٠٠٢و  ٤٠١٠١٠٠١اضافه نمودن به رديف هاي 

  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛
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  *ملك آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده

(ضمن پذيرش ايراد وارده ؛ "مترمربع زمين خارج شده از طرح خيابان مربوط به وراث مرحوم عزيزاله باقري و .. ١٢٣*واگذاري مقدار مساحت 

از طريق ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري  "به عبارت  "براساس نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري  "مقرر گرديد متن مصوبه اصالح و عبارت 
  تغيير يابد.) "منتخب شهرداري 

  * تملك سه دانگ سرقفلي و كسب و پيشه و انباري وراث مرحوم  ارگنجي.
  شهرداري رشت. ١٤٠٠* تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 

  ."* شيوه نامه ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز 
مقرر گرديد شهرداري رشت نسبت به واگذاري  امور ودروهاي استيجاري)؛(*واگذاري  امور مربوط به حمل و نقل درون شهري و برون شهري (خ

  مربوط به حمل و نقل درون شهري و برون شهري (خودروهاي استيجاري) از طريق برگزاري مناقصه عمومي (طبق شرايط پيوست) اقدام نمايد.

نوان هاي بانكي به عبر افتتاح حسابا اليحه پيشنهادي شهرداري مبنيضمن پذيرش ايراد وارده ب ؛"افتتاح حساب هاي بانكي به عنوان عامل خزانه  "*
 عامل خزانه بر اساس ترتيبات قانوني به شرح ذيل در بانك ملي شعبه مركزي رشت (حشمت) موافقت گرديد؛

  حساب تمركز وجوه درآمدهاي عمومي شهرداري -١
  درآمدهاي اختصاصي شهرداريحساب تمركز -٢
  سپرده شهرداري.وجوه حساب تمركز  -٣

درصد عوارض  ١٠٠گذار در خصوص پرداخت نقدي با پيشنهاد شهرداري با توجه به اعالم آمادگي سرمايه* جايزه تشويقي پروژه سينما انقالب رشت (
ار و در چارچوب ماده گذمنظور تشويق سرمايهشهرداري رشت ، به ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩ – ٢٥٧٦٩متعلقه سينما انقالب به استناد نامه شماره ش ر ـ 

  .پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، منوط به عدم امكان تغيير كاربري بخش فرهنگي موافقت گرديد)قانون رفع موانع توليد رقابت ٥٩
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ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصدو هشتادو هفتمين جلسه٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٥٧شماره براساس دعوتنامه  اسالمي در محل ساختمان شوراي ١١:٣٠(عادي) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   :سه ات جلدستور
 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

 شماره ش رف شت به  شهرداري ر شنهادي  سي اليحه پي صوص  ٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٩٨-برر واگذاري  امور مربوط به "در خ
 ."حمل و نقل درون شهري و برون شهري (خودروهاي استيجاري) شهرداري رشت

  ــماره  ش رف به ش ــت  ــهرداري رش ــنهادي ش ــي اليحه پيش ــوص  ١٤/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٥٣١-بررس ــر مبلغ "در خص كس
بودجه  ١٧٠١٠٤ريال از رديف هاي اعتباري تملك دارايي هاي سرمايه اي طبق جدول پيوست و اضافه نمودن به رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٧

 ."و بازنشستگيديون و تعهدات مربوط به بيمه "سالجاري تحت عنوان

  ــ ش شماره بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  به ــ ٧٢٣٢ رف ـ افتتاح حساب هاي بانكي به "در خصوص  ٢٠/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ
 ."عنوان عامل خزانه

   ـ ارزش منطقه اي پيشنهادي  "درخصوص   ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٧٨بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  به شماره  ش ر ف 
 ."شهرداري رشت  ١٤٠٠سال 

   سي اليحه شماره ش رفبرر شهرداري به  شنهادي  صوص  ٢٨/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٣١٢-پي سينما "درخ شويقي پروژه  جايزه ت
 ."انقالب رشت

   مصوبات  ٤و  ٣پيرامون اعتراض به بند  ٢٥/١١/٩٩مورخ  ١٥٣٧٧/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
ش صد و ه سه مورخ يك ضانعلي ابراهيم زاده ٨/١١/٩٩تاد و دومين جل ضوعات؛ملك آقاي رم شت با مو شهر ر سالمي    "و "شوراي ا

 "راث مرحوم عزيزاله باقري و ..مترمربع زمين خارج شده از طرح خيابان مربوط به و ١٢٣واگذاري مقدار مساحت 

   نطق پيش از دستور منشي شورا:

 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد نريمان اميري، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با د حسن علي پور، منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، جناب آقاي محم
  .داشتند

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 يراشومحترم  سيرئ ي،احمد رمضانپور نرگس عرض سالم، سپس جناب آقاي ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي 
شهر رشت، استان  نيحاضر در شورا، مهندس نيروز را به مهندس نيا ،يطوس نيرالدينصخواجه داشتيروز گرام دنيفرارس كيتبر عرض سالم و ضمن ،شهر رشت

 زي(ع)، روز پدر و روز مرد را ن يعل نيرالمؤمنيسالروز والدت تنها مولود كعبه، حضرت ام دنيفرارس كيدر ادامه جلسه با تبر نيهمچن ايشان  .ندگفت كيرتب النيگ
در  گريد يساعده نبود. از سو يبن فهيسق يبه گواه يازيو ن دهديامام معصوم را م نيشكسته كعبه گواه بر امامت ا يوارهاي: دندو اظهار داشت ندگفت تيو تهن كيتبر

 ندگفت نشايا ي(ع) برا يموال عل ندبازگشت نيبر زم يبودند وقت دهيو شن دهيهر آنچه را كه د شانياكرم (ص)، ا امبريه در زمان معراج پشعر حضرت حافظ آمده است ك
سالم و بزرگ ا امبريعارف و سالك پ نجايدر ا» ديفروش از كجا شنكه باده رتميسر خدا كه عارف سالك به كس نگفت/ در ح«اند:خصوص گفته نيو حضرت حافظ در ا

 كيبا تبر نيهمچن رمضانپورآقاي   .مينمايعرض م كيمرز و بوم تبر نيامام همام و به پدران ا نيا فتگانيو ش روانيروز را به پ ني(ع) است. بنده ا يفروش موال علباده
منافع  يو در راستا ياسيرسينهاد با اهداف غمردم يها: سازمانندو اظهار داشت ندگفت كينهاد را تبرمردم يهاسازمان يروز جهان دنيفرارس ل،يروز وك دنيفرارس
خود  تيتحت حما يهابه اهداف خود و مجموعه دنيرس يبرا ايرينهاد كه بمردم يهاسازمان نيا يها و اعضاروز را به تمام سمن نيو ا كننديمردم اقدام م يعموم

 حال نيع اما در م،يشد تياذ اري: سال گذشته ما بسندشهر رشت، گفت تماممهين يهابا اشاره به بحث پروژه ،شورامحترم  استير  .مينمايعرض م كيتبر كننديعمل م

 ٠٦/١٢/٩٩مورخ :         ١٨٧جلسـه شـماره:          

صورتجلسات اسفند ماه 
١٣٩٩ 
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 ارديليم ١٥٠ ميآمدند و توانست النيبه گ ريعنوان معاون وزبه يفراوان دكتر عبور يهاشده و تالشانجام يهايزنيو با را مياز آن پول را جذب كن يبخش خوب ميتوانست
 ياداقتص ابانيخ نك،يتاالب ع يپول را برا نياز ا يبخش ميرشت بود كه توانست يتومان سهم شهردار ارديليم ٥٧مقدار  نيكه از ا ميداشته باش ينيبودجه جهت بازآفر

 يقبل يهايو نگران ميياعتبارات استفاده نما نيا تيرفاز ظ ميتوانيم ١٤٠٠ رماهيت ٣١كه انجام شد، ما تا  ييها: امسال با تالشندادامه داد ايشان  .ميريو... در نظر بگ
  بودجه جذب خواهد شد. نيدر حال انجام ا يهابرطرف شد و قطعاً با تالش

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
 يتمام(ع)، روز پدر را به يعل نيرالمؤمنيوالدت حضرت ام دنيفرارس كير، ضمن تبشهر رشت يشورامحترم عضو  ،محمدحسن عاقل منشسپس جناب آقاي 

 بار،يتاكس و يرانندگان تاكس تيدر ادامه جلسه با اشاره به فعال ايشان  .ندداشت يرا گرام ديشه نخصوص پدراه ب ،يو خاطره پدران آسمان اديو  ندگفت كيپدران تبر
ونقل بار با وانت را بر عهده دارند، رانندگان مالك و نفر كار حمل ٢٤٢٢حوزه بار . بر اساس آمار تعداد رانندگان ميبرينام م زانيعز نيكم از ا اريبس دي: ما شاندگفت

 افتيدر يبرا خواهنديرانندگان به بنده گفتند كه م نياز ا يجمع يمالقات مردم كي: در ندمنش اضافه كردقلآقاي عا  نفر هستند. ٧٥٢٨حدود  زين يكمك تاكس
از تعداد  نكهيبا اشاره به ا ،شهر رشت يشورامحترم  عضو .ستيامكان فراهم ن نيآنان ا يبرا تيبسته بودن سا ليا به دلنام كنند، امثبت ياجتماع نيدفترچه تأم

 ياجتماع نيمتأ طيصنف امكان استفاده از شراسايت  يليبسته بودن و تعط ليافراد به دل ي: مابقندقرار دارند، گفت مهينفر تحت پوشش ب ٤٤٠٠رانندگان شهر رشت 
ونقل لحم ونيسيما در كم زانيعز ،يرانيتاكس هيو اتحاد يونقل شهردارحمل زمانشده توسط سااست كه با توجه به مكاتبات انجام نيرا ندارند. درخواست بنده بر ا

يباق كارهمهيصورت نبه ياريبس يها: پروژهندتسال، گف انياندك تا پا يماندن فرصت يبا اشاره به باق نيهمچن ايشان .ندينما يريگيكرده و موضوع را پ يشورا بزرگوار
است و ممكن  ياعتبارات دولت يكه دارا ييهادر خصوص پروژه ميدار ديهم تأك ها است؛ اما بازپروژه نيا يسامانده يدر حال تالش برا زياست و شهردار رشت ن مانده

ان نيز از طريق سازم يالنيگ اري: در بحث رصدخانه كوشندكرد حيمنش تصر عاقلآقاي  .رديقرار گ تياست با گذشت زمان آن اعتبارات از دست ما خارج شود در اولو
 ،شتشهر ر يشورامحترم  عضو به اتمام برسد.برنامه و بودجه سه ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شد. اميدوارم با جديت پروژه رصد خانه با سرعت هرچه بيشتر 

در  دوارميشد، ام ليخصوص تشك نيدر ا زيو ستاد بحران ن اردرشت وجود د يالزم در شهردار ي: امروز آمادگندبرف در شهر رشت، گفت با اشاره به احتمال بارش
  .نباشندباشد كه مردم از موهبت آن استفاده كرده و نگران مشكالت پس از بارش برف  ياگونهبه طيصورت بارش برف شرا

  اعالم وصول طرح ها و لوايح  ؛

در دبيرخانه شورا در  ٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٤٦ثبت شده به شماره  ١٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٢٧٤-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ١
نظر و اخذ رأي ضمن با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "افزايش رديف اعتباري هزينه رفت و روب و جمع آوري زباله "خصوص

  ريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.مخالفت با دو فو

در دبيرخانه شورا در  ٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٤٥ثبت شده به شماره  ١٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٩٢٢-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٢
يد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن با ق "افزايش رديف هاي اعتباري سازمان مديريت آرامستانها"خصوص

  مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد با يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

  

  دستورات جلسه : 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

مورخ  ١٣٩٩-٩٤٩٨-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٤ثبت شده به شماره  ٦/١١/١٣٩٩

ضوابط اجرايي هزينه اي بودجه سال  ٤مبني بر اينكه با استناد تبصره
شهرداري، شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به واگذاري  امور  ١٣٩٩

شهري و برون شهري (خودروهاي  مربوط به حمل و نقل درون
استيجاري) خود با برگزاري مناقصه عمومي طبق شرايط پيوست به 

  بخش خصوصي اقدام نمايد. 

هاي برنامه و بودجه در جلسه مشترك كميسيون
ــورا مطرح و  و حقوقي و حمل و نقل و ترافيك ش
كت  ـــر تا تعيين و تكليف ش بادل نظر  حث و ت ب

شت با تم شهرداري ر ديد قرارداد سهامي خاص 
ـــال  ـــركت مذكور تا پايان خرداد س به  ١٤٠٠ش

گرديد، ضمنا شهرداري ملزم به  اتفاق آرا موافقت
داير نمودن شــركت ســهامي خاص شــهرداري تا 

  باشد. مي ١٤٠٠ارديبهشت سال 

٢٧٩  

  

٩٤  

٥/١٢/٩٩  



  

~ ١١١ ~ 
 

  

  

شركت منعقد  نيقرارداد ا ١٤٠٠خرداد سال  اني: تا پاندخصوص اظهار داشت نيشورا در امحترم  سيرئبينا ،زاهد فرهامآقاي   :خالصه مفيد مذاكرات 
ئيس ر ،پور يحاج ليسماعاآقاي  انجام شود. يبر اساس نظر سازمان بازرس يشهردار يشركت سهام يريگيشود و در موازات آن اقدامات الزم جهت پ

 ود.ش ميرشت تقد يبه همراه اساسنامه آماده شده به شهردار يا: نامهنداظهار داشت زين ،شهر رشت ياسالم يشورا كيونقل و ترافحمل ونيسيكم محترم
آورده نشده است،  حهيدر ال نكهيخاص ضمن ا ي: موضوع شركت سهامندخصوص اظهار داشت نيدر ا ،شهر رشت يشورامحترم عضو  ،رزاديش فاطمهخانم 

 طيخاص و عام شرا ي: شركت سهامندموضوع عنوان كرد نيدر خصوص ا ،زاهد فرهامآقاي  شد.داشته با زين يبار حقوق يشهردار يبرا ندهيممكن است در آ
  عام مجوز داده نشده است. يشركت سهام يرشت برا يخاص خود را دارد كه به شهردار

برون شهري واگذاري  امور مربوط به حمل و نقل درون شهري و "اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص   متن مصـوبه شـورا:
در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، تا تعيين تكليف شركت سهامي خاص  "(خودروهاي استيجاري) شهرداري رشت

 رأي مخالف، موافقت ١رأي موافق و  ٩، طبق روال قبل و وفق مقررات قانوني، با ١٤٠٠شهرداري رشت با تمديد قرارداد تا پايان خرداد سال 
  د.اقدام نماي ١٤٠٠به داير نمودن شركت سهامي خاص شهرداري تا ارديبهشت سال  نسبتشهرداري  رر شد؛و مق گرديد

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

    ١  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به شماره  ١٤/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٥٣١-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ١٥/١١/٩٩مورخ  ٢٥٢٨

از رديف هاي اعتباري تملك دارايي هاي سرمايه اي طبق جدول ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٧كسر مبلغ 
ديون و تعهدات مربوط به "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٧٠١٠٤پيوست و اضافه نمودن به رديف 

، با عنايت به اينكه بدهي شهرداري رشت به سازمان تأمين اجتماعي از بابت "بيمه و بازنشستگي
و همچنين تهاتر  ٩٧ي واقع در بلوار ديلمان در سال واحدي شهردار ٢٤بخشي از بدهي، ملك 

ريال تهاتر  ١٣٢/٣٠١/٨٣٠/١٠٨با سازمان تأمين اجتماعي از بابت طلب منطقه جمعاً مبلغ  ٤منطقه 
در سيستم هزينه  ٩٨و  ٩٧انجام گرديد كه به علت عدم وجود رديف اعتباري كافي در سال هاي 

ي از بدهي هاي به وقوع پيوسته در دفاتر شهرداري و درآمد شهرداري ثبت نگرديد. حاليه بخش
ريال از محل رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٧تأديه گرديده و براي الباقي مبالغ نياز به اعتبار به مبلغ 

ديون و تعهدات مربوط به بيمه و بازنشستگي جهت ثبت در سيستم حسابداري  -١٧٠١٠٤اعتباري 
  شهرداري مي باشد، اقدام نمايد.

يون در  ميســـ ك
مه و بودجه و  نا بر
قي شــــورا  قو ح
پس از  طرح و  م
بحث و تبادل نظر 
ـــه  ـــح ـــا الي ب
ــــنــهــادي  ــيش پ
شهرداري موافقت 

  گرديد.

٥/١٢/٩٩  ١٧٩  



  

~ ١١٢ ~ 
 

  

  

  

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

ريال از رديف هاي اعتباري تملك  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٧كسر مبلغ "ص با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصو  متن مصـوبه شـورا:
ديون و تعهدات مربوط به بيمه و "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٧٠١٠٤دارايي هاي سرمايه اي برابر جدول پيوست و اضافه نمودن به رديف 

 به اتفاق آرا موافقت گرديد. "بازنشستگي

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 به شده ثبت ٢٠/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٢٣٢ رف ـ ش شماره به رشت اليحه شهرداري 
شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت به منظور  دبيرخانه در ٢٦/٨/٩٩ مورخ ١٩٠٣ شماره

ايجاد ساز و كار الزم براي اعمال مديريت صحيح منابع مالي، وجوه نقد، نظارت و كنترل 
و شيوه نامه  ٧-٨و  ٧-٧عمليات خزانه داري شهرداري و تخصيص اعتبار وفق بندهاي 

خزانه داري در نظر دارد؛ به جهت تمركز وجوه درآمد و ساير منابع مالي اجرايي اداره 
نسبت به افتتاح حساب هاي بانكي به عنوان عامل خزانه بر اساس ترتيبات قانوني به 

 شرح ذيل در بانك ملي شعبه مركزي رشت (حشمت) اقدام نمايد؛
  حساب تمركز وجوه درآمدهاي عمومي شهرداري -١
  درآمدهاي اختصاصي شهرداريحساب تمركز -٢
  وجوه سپرده شهرداري.حساب تمركز  -٣

سيون برنامه بودجه  در كمي
و حقوقي شورا مطرح و پس 
ـــي مقرر  از بحــث و بررس
گرديد تا حساب ها در بانك 
نه مهر ايران،  ـــ قرض الحس
ـــالت  بانك ملي و بانك رس
جهت افتتاح حساب سپرده 
به منظور اعطاي تســهيالت 

ن پرداخت به مؤديان كه توا
شده  مطالبات عوارض ثبت 
ـــهرداري را نــدارنــد  در ش

  افتتاح و متمركز گردد. 

١٧٣   

  

١٧٩  

٥/١١/٩٩  

  

٥/١٢/٩٩  



  

~ ١١٣ ~ 
 

  

  

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

در جلسه مطرح و پس از  "حساب هاي بانكي به عنوان عامل خزانهافتتاح "اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري، به اتفاق آرا مقرر گرديد؛ به شهرداري اعالم گردد، حساب 

ده به منظور اعطاي تسهيالت به مؤديان كه توان ها در بانك قرض الحسنه مهر ايران،  بانك ملي و  بانك رسالت، جهت افتتاح حساب سپر
 پرداخت مطالبات عوارض ثبت شده در شهرداري را ندارند،  افتتاح و متمركز گردد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

 ٢٠٩٥ثبت شده به شماره  ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٧٨اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
از مواد تعرفه عوارض و بهاي اصالحيه و وضع برخي "در دبيرخانه شورا به پيوست  ٢٤/٩/٩٩مورخ 

جهت بررسي و تصويب،  با توجه به  "شهرداري رشت ١٤٠٠اي پيشنهادي سال خدمات و ارزش منطقه
شهرداري  ١٤٠٠اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال "تصويب 

هر رشت به جز ارزش منطقه شوراي اسالمي ش  ٢/١١/٩٩در يكصدو هشتادو يكمين جلسه مورخ  "رشت
  شهرداري رشت موضوع جهت بررسي و تصويب. ١٤٠٠اي پيشنهادي سال 

      



  

~ ١١۴ ~ 
 

  

  

در خصوص اليحه ارزش منطقه اي رشت  يو وصول درآمد شهردار صيتشخ تيريمدمحترم سرپرست  ،خرمدل هاجرخانم   خالصه مفيد مذاكرات :
 نكهيا ليبوده، به دل ٧٨٠٠كه  ٥يپروژه ج ياما برا د،يدرصد رس ٣٢كل به  نيانگيدرصد و م ٤٦ يدرصد، معابر اصل ٢٥تا سقف  ي: موارد معابر فرعندگفت
 صيتشخ تيريمدمحترم  سرپرست است. دهيرس ٥٠و  ٤٠، ٣٠معابر به  نيا ياارزش منطقه ناچارتومان صرفه نداشته است، به ٥٠رشت كمتر از  يشهردار يبرا

 ونيدر بلوار ش م،يداشت يريچشمگ شيافزا هايبا كمربند يتراز سازبه جهت هم يافتخار ديشه ي: در بلوارهاندافزود نيرشت همچن يو وصول درآمد شهردار
 زين ،شهر رشت ياسالم يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ ،جذب حجتآقاي  مواجه شد. شيرخ داد و با افزا ياتفاق نيچن زين يفومن
هزار  ٢٥گلسار  ١٠٤ ابانيشود. خ يصورت كامل بررسبه قيتلف ونيسيموضوع در جلسات كم نياست كه ا نيبنده ا شنهادي: پندخصوص اظهار داشت نيدر ا

 يارفرصت مناسب با برگز كي ياست كه بدون عجله ط نياست. نظر بنده ا اديز اريبس ياردمو نيهزار تومان، چن ٢٠شده و در دروازه الكان  دهيتومان د
بنده  : به نظرندخصوص اظهار داشت نيدر ا ،شهر رشت ياسالم يشورامحترم  سيرئ ،رمضانپور احمدآقاي   مناسب اتخاذ شود. يميتصم قيتلف ونيسيكم

اگر  م،ياهمراه بوده شيدرصد افزا ٩تا  ٨,٥ نيداده نشده و ما در بخش تعرفه عوارض دفترچه ب شيچند سال افزا راياست، ز يدرصد عدد خوب ٢٥ اي ٢٠عدد 
 ٥٠٠ها تا از بلوك ياست، برخ يكه معابر اصل نجاي: در اندادامه دادايشان  .ستيتورم هماهنگ ن يفعل طيچندان با شرا ابدي شيدرصد افزا ٩ نيدرصد با ا ٢٥

 ريدر مس ٥يپروژه ج ريدرصد به باال است، در مس ٣٠٠ها از بلوك يكار انجام شود، برخ نياست كه اگر قرار است ا نيبنده ا شنهادياست. پ افتهيشيدرصد افزا
 شتريدرصد ب ١٥٠از  زانيها مبلوك نياز ا كيچيشود كه در ه بيكار انجام شود، تصو نياست ا رارداشته است، اگر ق شيدرصد افزا ٥٠٠تخته پل حدود 

ماه نخست وجود نداشت قطعاً با مشكل  ٤ يقيتشو استي: اگر در سال گذشته سنددكر حيشهر رشت تصر ياسالم يشورامحترم  استير  نداشته باشد. شيافزا
  لحاظ شود. يموارد متعادل باشد و صرفه و صالح مردم و شهردار ستيبايباشد، اما م ديمف توانديم ياارزش منطقه ني. در حال حاضر اميشديمواجه م

در جلسه مطرح و  "شهرداري رشت  ١٤٠٠ارزش منطقه اي پيشنهادي سال  "اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص   متن مصـوبه شـورا:
پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رئيس محترم شورا، مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به جهت بررسي بيشتر در كميسيون هاي 

    بماند.شورا، به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي شهرداري، به مدت دو هفته مسكوت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١۵ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

 ١٣٩٩-١٠٣١٢-شهرداري رشت به شماره ش رفاليحه 
مورخ  ٢٦١٩ثبت شده به شماره  ٢٨/١١/١٣٩٩مورخ 

در دبيرخانه شورا در خصوص جايزه تشويقي  ٢٨/١١/٩٩
به شرح زير  جهت بررسي و  "پروژه سينما انقالب رشت"

  تصويب؛
به منظور تشويق سرمايه گذاري در بخش فرهنگي،  "

امكان احداث فضاي تجاري  پروژه مربوط به سينما انقالب،
حداكثر به ازاي زيربناي مفيد سينما، با رعايت ضوابط 

در بخش فرهنگي  %  ١٠٠شهرسازي عالوه بر تشويق  
شوراي  ١٩/٦/١٣٩٩/ش مورخ ١٣٧٨/٩٩(مصوبه شماره 

كل  % ٥٠اسالمي شهر رشت) مشمول جايزه تشويقي 
عوارض در بخش تجاري در هنگام صدور و اصالح پروانه 

  "باشد. مي

در جلســه مشــترك كميســيون هاي عمران و توســعه شــهري، 
بهداشــت و محيط زيســت و فرهنگي واجتماعي شــورا مطرح و 

قت ـــمن مواف بادل نظر ض با اليحه فوق مقرر  پس از بحث و ت
 گرديد:

شرط عدم امكان تغيير كاربري براي سالن هاي فرهنگي در  -١
  نظر گرفته شود.

تشويقي منقضي شده ماضي، تصويب  تسهيالتبا توجه به  -٢
ــرفاً ــاير  اين اليحه ص ــمول س ــينما انقالب بوده و مش مربوط س

صوب ست ها نمي گردد. به عبارت ديگر م شمول درخوا ه فوق م
  وحدت رويه نمي گردد.

ــورا مطرح و پس از  در كميســيون برنامه و بودجه و حقوقي ش
ديد ربحث و تبادل نظر با اليحه پيشنهادي شهرداري موافقت گ

و مقرر شد براي فضاي فرهنگي در نظر گرفته شده در مجموعه 
  مذكور عدم امكان تغيير كاربري در نظر گرفته شود.

٢٥٤  

  

١٦٥  

  

١٤٨  

  

  

١٧٩  

٢٩/١١/٩٩  

  

  

  

  

  

٥/١٢/٩٩  

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

  به شرح زير ؛ "تشويقي پروژه سينما انقالب رشتجايزه "پيشنهادي شهرداري درخصوص با اليحه  متن مصـوبه شـورا:
به منظور تشويق سرمايه گذاري در بخش فرهنگي، پروژه مربوط به سينما انقالب، امكان احداث فضاي تجاري حداكثر به ازاي زيربناي  "

شوراي  ١٩/٦/١٣٩٩/ش مورخ ١٣٧٨/٩٩در بخش فرهنگي (مصوبه شماره  % ١٠٠مفيد سينما، با رعايت ضوابط شهرسازي عالوه بر تشويق  
 تغيير كاربريكل عوارض در بخش تجاري در هنگام صدور و اصالح پروانه، مشروط به عدم  % ٥٠جايزه تشويقي  اسالمي شهر رشت) مشمول

  د:شمقرر به اتفاق آرا موافقت گرديد و  "موجودفرهنگي فضاهاي 
ا ير درخواست هسينما انقالب بوده و مشمول سا درخصوص تشويقي منقضي شده ماضي، تصويب اين اليحه صرفاًتسهيالت با توجه به  ـ

 نمي گردد. به عبارت ديگر مصوبه فوق مشمول وحدت رويه نمي گردد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١۶ ~ 
 

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

  

  

  
١-٦  

ثبت شده به  ٢٥/١١/٩٩مورخ  ١٥٣٧٧/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هشتاد و دومين  ٣در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٣٠/١١/٩٩مورخ  ٢٦٣٣شماره 

  شرح؛ شوراي اسالمي شهر رشت به ٨/١١/٩٩جلسه مورخ 
تصريح گرديد الزمه تملك  ٦/١١/٩٩مورخ  ١٤٥٨٦/١/٩٩/٨٠٢٩ـ همانگونه كه در اعتراض شماره  

امالك، اعالن رسمي وجود و ضرورت اجراي طرح عمراني مصوب و تأمين اعتبار در بودجه مصوب 
 ١٦ ماده ٢آيين نامه اجرايي تبصره  ٦و  ٥هاي مصوب در مواد باشد كه طرز اعالم طرحشهرداري مي

مصوبات دائر بر تملك قسمت  ٣قانون نوسازي و عمران شهري مشخص شده است. بنابراين بند 
زاده ناشي از رعايت برهاي اصالحي كه ظهور در عدم اعالم نشيني ملك آقاي رمضانعلي ابراهيمعقب

در رسمي وجود طرح و ضرورت اجراي آن و بالتبع عدم تأمين اعتبار مورد نياز تملك امالك واقع 
باشد مغاير با مقررات قانوني پيش گفته بوده تصرف غيرمجاز اموال عمومي طرح و اجراي آن مي

  گردد.محسوب مي

      

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

  به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر متن مصـوبه شـورا:
؛ عقب نشيني ملك "ملك آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٨/١١/٩٩مورخ  ١٨٢مصوبات جلسه  ٣ـ بند 

رعايت بَرهاي  قانون شهرداري انجام شده است و در صورت عدم ١٠٠ماده  ٦مزبور در زمان صدور پروانه ساختماني و مستند به تبصره 
  باشد.اصالحي يقيناً صدور پروانه ساختماني غير ممكن مي

بوده كه در آن دوره امتيازي براي امالك داراي عقب نشيني ملحوظ نشده و تعهدي مبني  ١٣٨٦ضمن اينكه سال اخذ پروانه ملك موصوف 
ري در جهت رعايت مصلحت و منفعت بيت المال و جلوگيري بر اسقاط هرگونه ادعا در مراجع قضايي از مالك اخذ نگرديده است. فلذا شهردا

از طرح دعوي در محاكم قضايي و صدور راي احتمالي مبني بر پرداخت غرامت ملك به بهاي كارشناسي روز، تصميم به مصالحه و تهاتر با 
  بدهي وي اتخاذ و شوراي اسالمي شهر با اليحه موافقت نموده است.

 ٩٠باشد الزم است مستند به ماده محترم تطبيق همچنان بر وجود مغايرت در خصوص مصوبه معترض عنه ميعلي ايحال چنانچه نظر هيات 
 قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراها موضوع جهت تعيين تكليف به هيات حل اختالف ارجاع گردد.

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٧ ~ 
 

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٦  

ثبت شده به  ٢٥/١١/٩٩مورخ  ١٥٣٧٧/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هشتاد و دومين جلسه ٤در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٣٠/١١/٩٩مورخ  ٢٦٣٣شماره 
  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٨/١١/٩٩مورخ 

) قانون نوسازي ١٩ها و آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده (آيين نامه مالي شهرداري ٤٦ـ بر اساس ماده 
ت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني و عمران شهري، در صورتي كه معبر متروك با رعاي

تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن به ملك يا امالك به نحو مستقل را نداشته باشد.، شهرداري مي
مجاور به ترتيب مقرر در آيين نامه به قيمت كارشناسي روز كاربري ملك الحاقي به معبر متروك... توسط 

 ١٢٣مصوبات دائر بر فروش  ٤شهرداري واگذار نمايد. بنابراين بند كارشناس رسمي دادگستري منتخب 
متر مربع از زمين شهرداري واقع در خيابان باهنر بر اساس نظريه هيات كارشناسان دادگستري از اين 
جهت كه تعيين قيمت ملك را به جاي كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري به هيأت 

  رات مذكور است.كارشناسان محول شده مغاير مقر

      

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

  به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر متن مصـوبه شـورا:
مترمربع زمين خارج شده  ١٢٣شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  واگذاري مقدار مساحت  ٨/١١/٩٩مورخ  ١٨٢مصوبات جلسه  ٤ـ بند 

  ؛  "از طرح خيابان مربوط به وراث مرحوم عزيزاله باقري و ..
ز ا "به عبارت  "براساس نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري  "و عبارت ضمن پذيرش ايراد وارده مقرر گرديد متن مصوبه اصالح 

 تغيير يابد. "طريق ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٨ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٧

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

العاده شورا به منظور بررسي لوايح ه اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقنظر و اخذ رأي، بهمچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
-٩٤٣٠-،ش رف ٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٢-،  ش رف١٧/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٠٢-پيشنهادي شهرداري  به شماره هاي  ش رف

 ١٣٩٩-١٠٠٤٥-و  ش رف ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٦٩١-،  ش رف٢٩/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٢٥٥-و  ش رف ٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩
 برگزار گردد. ١٣/١٢/١٣٩٩شنبه مورخ روز چهار ١١رأس ساعت   ١٩/١١/١٣٩٩مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٩ ~ 
 

  

شماره  ساس دعوتنامه  سه١١/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٠٨برا شتمين جل شتادو ه صدو ه ساعت  ، يك شت، رأس  شهر ر ســـــالمي  شوراي ا ساختمان  ١١:٣٠(فوق العاده)  در محل 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي شوراي

   : هجلس اتدستور

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

  ماره ش رف ــ به ش ــت  ــهرداري رش هادي ش ــن ــي اليحه پيش خت مبلغ  ٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٢٥-بررس ــوص پردا در خص
  (ساماندهي و كمك اقشار آسيب پذير). ١٥٠٣٠٢ريال (پنج ميليون تومان)  كمك مالي به خانم مهناز گنجه و از رديف٠٠٠/٠٠٠/٥٠

  در خصــوص افزايش اعتبار رديف  ٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٩٥٠-بررســي اليحه پيشــنهادي شــهرداري رشــت به شــماره ش رف
سالجاري تحت عنوان ٤٠٣٠١٠٠٢ شهري"بودجه  شين آالت عمراني و خدمات  سي ما سا به  "خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات ا

  ريال. ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٠مبلغ 

  درخصوص نرخ پيشنهادي كرايه خطوط  ١٧/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٠٠٢-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره ش رف
 .١٤٠٠ در سال تاكسي هاي درون شهري

  مصوبات يكصد  ٥پيرامون اعتراض به بند١/١٢/٩٩مورخ  ١٦٢٩٩/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
مابقي سرقفلي و كسب و پيشه يك شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع تملك سه دانگ  ٢٥/١١/٩٩و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ 

  ."باب مغازه و انباري وراث ارگنجي 

   شماره شت به  ستان ر شهر سي نامه فرمانداري محترم  صوبات  ١پيرامون اعتراض به بند  ١٨/١١/٩٩مورخ  ١٥١١٣/١/٩٩/٨٠٢٩برر م
و بهاي خدمات پيشنهادي سال تعرفه عوارض  "شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع  ٢/١١/٩٩يكصد و هشتاد و يكمين جلسه مورخ 

 .  "شهرداري رشت ١٤٠٠

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
ه : روز گذشتاظهار داشتندرجب، مبارك ماه  دنياشاره به فرارس ابعرض سالم،  ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي 

اسفند شهادت  ٦. انددهيبرخورد كردم كه اكثراً در اسفندماه به شهادت رس اصخ ياسام يبه برخ نيب نيا قدرمان داشتم، دربزرگ و گران يدر خصوص شهدا يامطالعه
 دياسفند شهادت شه ٢٤همت،  ميابراه دياسفند شهادت شه ١٧ ،ينيحاج ام دياسفند شهادت شه ١٠ ،يخراز نيحس دياسفند شهادت شه ٨ ،يباكر ديحم ديشه

ما هستند. سالگرد شهادت  ثارگريبزرگ و ا يهاچهرهاز  يكه همگ يسجود وسفي ديهادت شهاسفند ش ٢٦و  يباكر يمهد دياسفند شهادت شه ٢٥ ،يميعباس كر
از اند ماه افزوده نيا تيقدر به قابلگران يشهدا نيكه ا ميدارپيش رو و شهادت را  ثاريدر ماه اسفند هفته ا .ميداريم يگفته و گرام تيرا تسل زيعز يشهدا نيا يتمام

ودن ب شي: با توجه به در پعنوان داشتند ،يكوكاريهفته احسان و ن دنيشورا با اشاره به فرارس رييس محترم .ميينما قدرگران يشهدا نياز ا ياداين رو جا دارد كه ي
روز  نيآن روز بهتر م،يكرده باش يكه هر جا كمك دل مياافتهيدر يدرستدارند انفاق كنند، همه ما به يمال ييكه توانا ييهااست تا آن دهيرس سال نو، زمان آن فرا

و  آب طيو شهر رشت با توجه به شرا النياستان گ در دارد كه بسيار تأسف ي: جاابراز داشتند ،ياسفند روز درختكار ١٥ دنيبا اشاره به فرارس نيهمچنايشان  ماست.
باالتر  مااز شهر  يريكو يها و شهرهاسبز استان يكه سرانه فضا مينيبيت، ماس يخداداد يعيمنابع طب ينبوده و دارا اديز يهانهيهز ازمنديمساعد خود كه ن ييهوا

ها در حوزه آن يزيرشاهد اقدامات و برنامه ديرويكشورها م نيبه ا ياطراف كشورمان همچون امارات وجود دارد. وقت يابانيب يدر كشورها يموضوع حت نياست. ا
ما در هفته  دوارميكنند. ام يخود را نگهدار بزس يتا بتوانند فضا زنديريخود م يهانهال يكرده و پا ليتبد نيريشور را به آب شكه چگونه آب ميسبز هست يفضا

 يالگو ياسالم ي: در جمهورخاطر نشان كردندحقوق زنان،  يبودن روز جهان شيبا اشاره به در پ آقاي رمضانپور  .ميرا داشته باش يخوب قاتيتوف ميبتوان يدرختكار
 ١٩٠٨مارس  ٨وجود دارد، در  نجايشده است، اما آنچه كه در ا يگذاربزرگوار روز زن نام يبانو نيا الديجهان حضرت فاطمه زهرا (س) است كه به مناسبت مزنان 

كارخانه كه به علت حقوق  نيبه مناسبت زنده كردن خاطره اعتصاب كارگران زن ا كايآمر وركيويدر ن يسال كاركنان زن كارخانه نساج ٥٠گذشت  ازو پس  يالديم
 قيرنامعلوم دچار ح ليهمان محل به دال زين تاًيمحبوس شده بودند و نها يكارخانه و نگهبانان در محل سينامناسب اعتصاب كرده و توسط رئ يكار طينابرابر و شرا

  شد. يگذارنام يعدالتيب هيمارس به نام روز مبارزه زنان عل ٨روز  ليدل نيزدند و به هم ييماياز آنجا جان سالم به در بردند، دست به راهپ يشد و تعداد كم

 ١٣/١٢/٩٩مورخ :         ١٨٨جلسه شماره:      



  

~ ١٢٠ ~ 
 

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
كد گذرواژه  يكه دارا ميباشيشهر بزرگ كشور م ٦ ءما جز نكهيا انيبا ب ،شورا كيو تراف ، رييس محترم كميسيون حمل و نقل پور يحاج لياسماع در ادامه آقاي

. به جهت كنترل اوضاع در داخل راهور استان مياكرده ياندازتومان رسماً راه ارديليم ١٠را با حدود  كيمركز كنترل تراف ١٣٩٧ما در سال : اظهار داشتند م،يهستناجا 
 نيدورب ٧آن روز ما با  چرا كه مينما ريتقد زيگذرواژه ناجا كشور ن سياز رئ بايد. بنده مياكرده ياندازدر آنجا راه زيرا ن يكيو مركز كنترل تراف مياسرور قرار داده زين

دستگاه  ٤٥در شهر رشت بود  نيدورب ١١٠شركت فناپ كه متعهد به نصب  ي. اكنون اما با همكاراندافتهي ليتقل نيدورب ٣ما به  يهانيو امروز دورب مياآغاز كرده
خدمات  ك،يدر مركز كنترل تراف ميتوانيم ينظارت يهانيدورب نيبا هم ،ينظارت زين يثبت تخلف است و برخ هانيدورب نياز ا يدر سطح شهر نصب شد، برخ نيدورب

در  ميتوانيمانند بحران برف م ييهادر زمان بحران اي ر؟يخ ايكارگر كار خود را انجام داده است  مينيتا بب ميها بروبه كوچه ستين ازيو ن ميانجام ده زين اشهر خود ر
رشت  محترم موارد با حضور شهردار نياز ا ي: بخشندشورا ادامه داد كيو تراف رييس محترم كميسيون حمل و نقل  .ميشهر را كنترل كن كيداخل مركز كنترل تراف

قرارداد ما  هكي، درحالدر نظر گرفته بودندتومان  ونيليم ٤٠ كيمركز كنترل تراف ينگهدار يبرا ها،نياز موضوعات مربوط به دورب يقرار گرفت. در بخش يبررس مورد
ي مركز نگهدار ميتومان برسانند تا حداقل بتوان ونيليم ٥٠٠تومان به  ونيليم ٤٠مبلغ را از  نيكه ا رفتنديپذ يدارتومان است و دوستان ما در شهر ونيليم ٤٠ انهيماه

 وارد خواهد شو مردم رشت تومان ضرر به شهر اردهايليم مينكن يموجود را نگهدار ستميو س هانيدورب نياگر ما ا چراكه م،يرا انجام ده هانيدورب كنترل ترافيك و
آذر  ٣٠تا  ٩٧ ريت ١ خيشهر رشت از تار يهانيكه توسط دورب ي: بر اساس جرائماذعان كردندجرائم در شهر رشت،  زانياز ثبت تخلفات و م يبا ارائه آمار ايشان شد.
مورد به  ٧٤٨٦٥قرمز عبور از چراغ مه،يهزار تومان جر ٥٨٠و  ونيليم ٥٣٧و  ارديليم ٢مورد به مبلغ  ١٢٦٨٧٩ ادهيخط عابر پ ياست، تخلف بر رو دهيبه ثبت رس ٩٩

به  نهيزم نيمورد تخلف در ا ٥٨٥٣٦ ،ييكرونا تيشده در محدود در خصوص تخلفات ثبت نيهمچن شده است. ثبت مهيتومان جر ونيليم ٩٧٢و  ارديليم ١٤مبلغ 
 ونيليم ٢١٧و  ارديليم ٢٩نشده است. مجموع كل جرائم  افتيمبلغ در نيهزار تومان بوده كه ا ٢٠٠و  ونيليم ٧٠٧و  ارديليم ١١آن  مهياست كه مبلغ جر دهيثبت رس

و  ونيليم ٤٩١رشت  يشهردار يافتيهزار تومان بوده است كه مبلغ در ٦٦٨و  ونيليم ٥٣٠و  ارديليم ١٧بر اساس قانون  يسهم شهردار كههزار تومان است  ٧٨٠و 
انون : بر اساس قخاطر نشان كردندام، شده يحساب شهردارشده به زيكم بودن مبلغ وار ليدل ريگيبنده پ نكهيا انيبا ب آقاي حاجي پور هزار تومان بوده است. ٥٠٠

وزارت خزانه و از خزانه به حساب حساب اند كه مبالغ جرائم بهگفته ام،كه متوجه موضوع شده ييشود تا جا زيوار يحساب شهرداردرصد از مبلغ جرائم به ٤٠ ديبا
استاندار حق شهر ما را به  يتومان است؟ آقا ونيليم ٤٩٠حق ما  ايكند. آ زيوار هايحساب استاندارمبالغ را به نيكشور مختار است ا ريو وز شوديم ختهيكشور ر

 سي. پل ميكن هيته ميتوانيراهور نم سيپل يلباس برا كدستيمبالغ  ني. ما از ا شود نهيبحث عبور و مرور هز رايمبلغ ب نيبسا كه از هم. چهديشهرمان اختصاص ده
نامه خطاب به شهردار رشت با اشاره به موضوع تفاهم نيهمچنعضو محترم هيئت رييسه شورا  است. ستادهيا يدر كنار شهردار يطيكه هر روز در هر شرا يراهور

 ارديليهزار م ٤٠بدهكار هستند، حدود  ياز شهرها به شهردار ياريها چگونه است؟ بسنامهتفاهم نيا تيوضع دانميبنده نم تصريح كردند:(ص)، اءياالنبقرارگاه خاتم
تومان به قرارگاه  ارديليهزار م ٢٠تهران  ي. تنها شهردارستيشهر ما ن يمبلغ برا نياز ا الير كياء از دولت است، اما ياالنبخاتم يتومان مطالبات قرارگاه سازندگ

 ارندخاطر د دوستان به . نعمت حاضر در كشور استفاده كند شهر ما است نيكه نتوانسته از ا يتنها شهر ،همينطور زيشهرها ن ريسا ، بدهكار است اياالنبخاتم يسازندگ
 و ما پروژه ميشما انجام ده يبرا گانيتا به را ديكن يپروژه را معرف كيدكتر محمد گفتند  نامه امضا كردند، در همان روزكه دكتر محمد به شهر ما آمدند و تفاهم

كنند. بنده با  يريگيموضوع را پ نيكه ا دهميها؟ بنده همچنان منتظر هستم و به شهردار رشت تذكر مپروژه نياما كجاست؟ چه شد ا م،يكرد يپارك بانوان را معرف
از تذكرات به ثبت برسد  يكيعنوان به زيموضوع ن ني: اگفتند ، ٥يپروژه ج تيبا اشاره به وضع آقاي حاجي پور ر خودم را دوست دارم.ندارم اما شه يدشمن كسچيه

شهر بمانم با تمام وجود از حق مردم دفاع خواهم  نيروز در ا كيندارم، اگر قرار باشد  يدشمن چيخصوص ارائه شود. بنده با شهردار رشت ه نيتا پاسخ مناسب در ا
حبت ص زين يسازمان بازرس سييمسرور ر يآن آماده شود. بنده با آقا نامهوهيو قرار بود كه ش ميدو هفته قبل گفت يشهردار يهامشركت س سيكرد. در بحث تأس

 زانيفراوان عز يها: بنده شاهد تالشصورت گرفت، يادآور شدند ١٤٠٠بودجه سال  يابر يي كههابا اشاره به تالشايشان   .نديآن را مشخص نما فيام كه تكلكرده
 آالتنيماش ريشورا با اشاره به بحث تعم كيو تراف رييس محترم كميسيون حمل و نقل  برسد. بيتا بودجه قبل از سال به تصو ابدي شيها افزاهستم، اما تالش

 نيتنها اجاره هم آالتنيماش ريرشت مراجعه كرد و در مقابل تعم يشهردار آالتنيماش راتيتعم يمانكاريپ افتيدر يبرا يفرد شيپ ي: چندندرشت، گفت يشهردار
بعد از گذشت  به توافق رسيديم. رديرشت قرار بگ يشهردار اريمجدداً در اخت حراناز شهر رشت خارج نشود و در زمان ب آالتنيكه ماش يطيهم در شراآن ،هانيماش

در قالب   يموضوعات را به شهردار ني. ابرميرنج م يتوجهياما از ب ستم،يسؤال بردن افراد ن ريافتاده است؟ بنده دنبال ز نيب نيا در يچه اتفاق دانميماه نم ٢ از شيب
  .گزارش عملكرد نمايندتا به ما  ديياعالم نماتذكر 
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   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧٠ثبت شده به شماره   ٤/١٢/٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٢٩-شماره ش رفـ اليحه شهرداري رشت به ١
 اعالم وصول شد. "كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن"خصوص

در دبيرخانه شورا در  ١٠/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٨٩ثبت شده به شماره   ٣٠/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٤١٦-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٢
در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  "محمد رجب زاده واقع در خيابان شريعتي ٢٤جابجايي كيوسك خواهران غالمي و كيوسك  "خصوص

  و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در دبيرخانه شورا در  ١٠/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٩٠ثبت شده به شماره  ١٨/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٦٨٦-ش رفـ اليحه شهرداري رشت به شماره ٣
نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "تشويقي پروژه هاي سرمايه گذاري در دوره كرونا "خصوص

  ون ذيربط ارجاع گردد.با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسي

در دبيرخانه شورا در  ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧١ثبت شده به شماره   ٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦١٨-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٤
قت افنظر و اخذ رأي ضمن موبا قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "گيالن استان كمك مالي به ستاد عتبات عاليات "خصوص

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

در دبيرخانه شورا در  ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧٧ثبت شده به شماره  ٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٣٦-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٥
نظر و اخذ رأي ضمن در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل با قيد دو فوريت "كمك مالي به ناحيه مقاومت بسيج مركزي شهرستان رشت "خصوص

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

  

  

  :ات جلسه دستور

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به  ٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٢٥-رفاليحه يك فوريتي شهرداري رشت به شماره ش 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت  ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧٦شماره 
ريال(پنج ميليون تومان) كمك مالي به خانم مهناز گنجه  با توجه به درخواست  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠مبلغ 

العالج و مستأجر بودن براي تأمين هزينه هاي زندگي صعبنامبرده كه به دليل داشتن بيماري خاص و 
بودجه سال جاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢و ادامه روند درمان دچار مشكل گرديده است، از رديف

  اقدام نمايد. "ساماندهي و كمك اقشار آسيب پذير"

      

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

دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأي  ٧ماده  ٢، به استناد تبصره ضمن تصويب دوفوريت اليحه پيشنهادي  شهرداري  متن مصـوبه شـورا:
آئين نامه داخلي شوراي اسالمي شهر رشت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  ٢٥گيري و.. موضوع ماده 

ساماندهي و كمك "ال جاري تحت عنوان بودجه س ١٥٠٣٠٢ريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به خانم مهناز گنجه، از رديف٠٠٠/٠٠٠/٥٠
 به اتفاق آرا موافقت گرديد. "اقشار آسيب پذير



  

~ ١٢٢ ~ 
 

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به شماره  ٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٩٥٠-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به افزايش  ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧٢

خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات اساسي "بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٠٣٠١٠٠٢اعتبار رديف 
ريال از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١ريال، با كسر مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٠به مبلغ  "ماشين آالت عمراني و خدمات شهري

ريال از كد  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢(مرمت و احياي ساختمان فرهنگ و هنر)، مبلغ  ١٠١٠١٠٠٣رديف اعتباري 
(نگهداري و ترميم معابر آسفالتي سطح شهر لكه گيري و ترميم چاله ها و ...)، مبلغ  ٤٠٢٠١٠٠٤اعتباري 

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥(خريد روغنهاي حرارتي و صنعتي) و مبلغ  ٤٠٢٠٤٠٠٤ريال از كد اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢
  ٤٠٣٠١٠٠٢رديف (آسفالت معابر محالت هدف بازآفريني) و اضافه نمودن به  ١٠١٠١٠٠٦ريال از كد اعتباري 

  اقدام نمايد.

      



  

~ ١٢٣ ~ 
 

  

  

  
  

  

در  شورا يرشت با حضور در صحن علن يشهردار يشهر ينيسازمان عمران و بازآفر محترم سيير ، حرفت خواه ثميمآقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 جهت كمك به سيل زده ها، رشت به استان لرستان يسازمان عمران شهردار ي: با توجه به اعزام خودروهانداظهار داشتخصوص اليحه افزايش اعتبار 

مدت سبب شده  نيدر ا متيق شيمتأسفانه افزا .نده اشد يشدت دچار مشكالت فنخودروها به نياز ا يمواجه و برخ فراواني سازمان با مشكالت يخودروها
به  ٨٤تصميم گرفتيم از رديف اعتباري خريد قير كه اخيراً از قانون كافي نباشد. بنابر اين  آالتنيماشاين رفع  مشكالت  يسازمان برا يهانهياست تا هز

ين بودجه ا تبديل شده استفاده كنيم چرا كه در صورت استفاده نكردن مبلغ باقي مانده ديگر در سازمان عمران و باز آفريني قابل استفاده نمي باشد و ٥٤
شده  يمعرف يهافي: ردندخصوص اظهار داشت نيدر ان عمران و توسعه شهري شورا، ، رييس محترم كميسيويعلو نيرحسيامسيد آقاي   .هدر مي رود

ر د خانم شيرزادهمچنين   است. ينيبازآفر يهاداشته و از پروژه ياست كه بودجه مشترك با راه و شهرساز ييهافيبودجه مربوط به رد ييجابجا يبرا
در پاسخ به سواالت اظهار داشتند: سازمان فرهنگ و خواه حرفتآقاي   نر سوال كردند.خصوص مرمت و ايجاد داربست براي مرمت سازمان فرهنگ و ه

شود و به خاطر هزينه هاي هنر در وضعيت اضطراري قرار داشت كه براي آن داربست زديم و رفع خطر كرديم اما ترميم كلي آن به سال بعد موكول مي
  مرمت احتماًال مرمت آن به مناقصه گذاشته مي شود.

بودجه  ٤٠٣٠١٠٠٢ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  افزايش اعتبار رديف    :متن مصـوبه شـورا
ريال،  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٠به مبلغ  "خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات اساسي ماشين آالت عمراني و خدمات شهري"سالجاري تحت عنوان

ريال از كد  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢(مرمت و احياي ساختمان فرهنگ و هنر)، مبلغ  ١٠١٠١٠٠٣يال از رديف اعتباري ر٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١با كسر مبلغ 
ريال از كد اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢(نگهداري و ترميم معابر آسفالتي سطح شهر لكه گيري و ترميم چاله ها و ...)، مبلغ  ٤٠٢٠١٠٠٤اعتباري 

(آسفالت معابر محالت هدف بازآفريني)  ١٠١٠١٠٠٦ريال از كد اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥عتي) و مبلغ (خريد روغنهاي حرارتي و صن ٤٠٢٠٤٠٠٤
           رأي مخالف، موافقت گرديد. ٢رأي موافق و  ٨، با ٤٠٣٠١٠٠٢و اضافه نمودن به رديف 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ٢  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٢۴ ~ 
 

  

  
  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده  ١٧/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٠٠٢-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
دبيرخانه  شورا به پيوست نرخ پيشنهادي كرايه در  ٢٨/١١/٩٩مورخ  ٢٦٢١به شماره 

جهت بررسي و تصويب، با عنايت به  ١٤٠٠ در سال خطوط تاكسي هاي درون شهري
تورم ساالنه و افزايش هزينه هاي كاربري خودروها اعم از هزينه هاي معاش و بيمه 

ها خوردوهاي سرويس و نگهداري، معاينات فني و بيمه، تعميرات رانندگان تا هزينه
و استهالك ساليانه آنها امري بديهي و الزم جهت توجيه اقتصادي و ادامه فعاليت 
رانندگان به عنوان بخش مهمي در جامعه حمل و نقل عمومي شهر رشت مي باشد 
كه اين نرخ پيشنهادي از نظرات معتمدين و فعالين خطوط حمل و نقل در كنار آناليز 

م به عنوان مبنايي جهت تجميع و محاسبه نرخ درآمد و هزينه اي رانندگان محتر
  استفاده گرديده است. ١٤٠٠سال 

ـــيون برنامه و بودجه و  در كميس
ـــورا مطرح و پس از  حقوقي ش
با افزايش  بادل نظر   حث و ت ب

ثر ك ــا  %٢٠حــدا ــه ب كراي نرخ 
  د.گردي اصالحات پيوستي موافقت

قل و  مل و ن ـــيون ح در كميس
ـــورا مطرح و پس از  يك ش تراف

بــادل نظر  بــا اليحــه بحــث و ت
 پيشـــنهادي شـــهرداري موافقت

  گرديد.

١٨٠  

  

  

  

٩٥  

  

١٠/١٢/٩٩  

  

  

  

١٢/١٢/٩٩  

  

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

س، بوپيشنهادي كرايه خطوط تاكسي ها درون شهري، ون، ميني با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص نرخ  متن مصـوبه شـورا:
 افزايش(پيوستي)، به اتفاق آرا موافقت گرديد. %٢١و با حداكثر  ١٤٠٠سال  تاكسي تلفني و بي سيم براي

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٢۵ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به شماره   ١/١٢/٩٩مورخ  ١٦٢٩٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ  ٥پيرامون بند در دبيرخانه شورا  ١٠/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٩٧

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٥/١١/٩٩
اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هاي  ٣ماده ٢به موجب تبصره -١

داكثر ظرف عمومي، عمراني و نظامي دولت در صورت حصول توافق، دستگاه هاي اجرايي موظف است ح
و ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آن كه انصراف خود را از خريد سه ماه نسبت به خريد 

يا اعالم انصراف در مدت  نمايد. به هر حال عدم اقدام به خريدعالم به مالك يا مالكين ا تملك كتباً
دانگ سرقفلي وحق كسب و  مصوبات دائر بر تملك سه ٥بنابراين بند  مذكور به منزله انصراف است.

ميليون  ٦١٠٠رشت) به مبلغ  ٤بخش ٨٣٨/٧٧پيشه مغازه و انباري وراث مرحوم ارگنجي (پالك ثبتي 
رسمي دادگستري) به صورت نيمي نقد و مابقي در سه قسط كارشناسان ريال (مقوم هيأت سه نفره 

ور نيست از حيث مدت تقسيط مساوي قطع نظر از اينكه در تملك توافقي نيازي به ارزيابي هيأت مذك
  بدهي شهرداري داراي ابهام مي باشد. پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد.

      

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

  رأي مخالف، مقرر گرديد اعالم گردد؛ ١رأي موافق و  ٩ر، با مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظ  متن مصـوبه شـورا:

تملك سه دانگ سرقفلي و كسب و پيشه و انباري  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٥/١١/٩٩مورخ  ١٨٥مصوبات جلسه  ٥ـ بند 
  ؛ "وراث مرحوم  ارگنجي 

 مالكين تسويه گردد.مقرر گرديد؛ نصف باقي مانده از غرامت، در سه قسط مساوي طي سه ماه با 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ١  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٢۶ ~ 
 

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به شماره  ١٨/١١/٩٩مورخ  ١٥١١٣/١/٩٩/٨٠٢٩فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره نامه 
مصوبات يكصد و هشتاد و يكمين جلسه مورخ  ١در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ١٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٣٠

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢/١١/٩٩
و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل قانون شهرداري مالكين اراضي  ١٠٠به موجب ماده  -١

آيين  ٣از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند و طبق ماده 
كنترل ساختمان عمليات ساختماني نظير تخريب احداث  و ) قانون نظام مهندسي٣٣نامه اجرايي ماده (

ي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا است. بنابراين تعميرات جزيي نياز بنا، تغيير در كاربري بنا
درصد عوارض زير بنا به عنوان عوارض  ٥تعرفه داير بر اخذ  ١٤به اخذ مجوز شهرداري نداردبنابراين ماده 

 صدور مجوز تعميرات جزيي ساختمان مغاير آيين نامه است.
وزير محترم كشور در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين بهاي  ١١/٩/١٣٩٩مورخ  ١٤١١٤٨ابالغيه شماره  -٢

شده است لذا  ١٧/٧/٨٥مورخ  /س٣/٩٥٢٢٥خدمات مديريت پسماندهاي عادي جايگزين  ابالغيه شماره 
قانون مديريت  ٨ماده  مغاير ني بر ابالغيه سابقتتعرفه داير بر بهاي خدمات مديريت پسماند مب ٣٤ماده 

  باشد.پسماند مي
تعرفه دائر بر نحوه استرداد عوارض و وجوه به متصرفين ساختمان معلوم نيست آيا در  ٤٠در ماده  -٣

صورت انقضاء مدت اعتبار پروانه و يا شروع عمليات ساختماني هم شهرداري مجاز به اعمال ماده مرقوم 
  است يا خير داراي ابهام است.

ياتهاي مستقيم چنانچه ارزش معامالتي موضوع اين اصالحي قانون مال ٦٤ماده  ٣مطابق تبصره اوالً -٤
ماده مأخذ محاسبه عوارض محلي و ساير وجوه شهرداري قرارگيرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده 
بر مبناي درصدي از ارزش معامالتي موضوع اين ماده مي باشد با پيشنهاد مشترك اداره مالياتي و 

قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري  ٥٠مي رسدثانياً در ماده  شهرداري به تصويب شوراي اسالمي شهر
عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده است و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله 

كه براي نقل و انتقال قطعي امالك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالك  ٥٩و  ٥٢مواد 
تعرفه دائر بر عوارض بر ارزش معامالتي دارايي (اموال) غير  ٦٤شده است بنا بر اين ماده ماليات تعيين 

   منقول از حيث مأخذ محاسبه مغاير قانون است.

      

  ........................................................................................................................................................................................................................................................ خالصه مفيد مذاكرات :
  به اتفاق آرا مقرر گرديد، اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر متن مصـوبه شـورا:

 ١٤٠٠تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص ٢/١١/٩٩مورخ  ١٨١مصوبات جلسه  ١ـ بند 
  ؛ "شهرداري رشت

  ت.تحت عنوان عوارض تعميرات جزئي از تعرفه مزبور حذف گرديده اس ١٤ايراد وارده پذيرفته و ماده  -١بند 
اصالح و اعمال شده است. در بخش تجاري به  ١١/٩/١٣٩٩ – ١٤١١٤٨در بخش مسكوني برابر ابالغيه شماره  ٣٤ايراد وارده پذيرفته و ماده  -٢بند

  هاي كارشناسي برابر ابالغيه مزبور اصالح خواهد شد.دليل ابهامات و مشكالت موجود، جهت اجرا در حال بررسي است. پس از اتمام بررسي
  به شكل ذيل اصالح مي گردد: ٤٠ايراد وارده پذيرفته و ماده  -٣بند 

از عوارض قانوني به  %٥بازپرداخت وجوه واريزي به استثناي عوارض نوسازي، فضاي آموزشي پس از ثبت درخواست استرداد وجه به كسر 
  عنوان حق الزحمه شهرداري به شرح ذيل امكان پذير مي باشد.

ان پروانه ساختماني چنانچه پروانه ساختماني آنان برابر دستور مقام قضايي ابطال گردد با ارائه درخواست انصراف و ـ آن دسته از دارندگ١
 استرداد وجه، پرداختي مالك برابر مفاد اين ماده به ايشان مسترد مي گردد.

انه صادره (به استثناي مواردي تغيير يافته براساس ـ عوارض پرداختي درصورت تقليل زيربنا، تبديل و يا ساير موارد مشابه با ذكر در پرو٢
 ضوابط و مقررات شهرسازي) قابل استرداد نمي باشد.

ايراد وارده پذيرفته و مقرر گرديد شهرداري رشت، جهت تعيين مبناي محاسبه، اليحه مشترك با اداره امور مالياتي تنظيم و جهت  -٤بند 
 ايد.تصويب به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه نم



  

~ ١٢٧ ~ 
 

  

  

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ٦/١٢/١٣٩٩آقاي سيد امير حسين علوي در جلسه مورخ بررسي غيبت   ٦

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

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره   متن مصـوبه شـورا:
 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد. ٦/١٢/١٣٩٩نظر و اخذ رأي غيبت  آقاي سيد امير حسين علوي در جلسه مورخ تبادل

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٢٨ ~ 
 

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣رأس ساعت جلسه 

  

  

  

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٧

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

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

 ١٣٩٩-٧٩٧٨-، ش رف٠٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٢-، ش رف٥/١١/٩٩مورخ  ١٣٩٩ -٩٤٣٠-پيشنهادي شهرداري  به شماره هاي  ش رف

 برگزار گردد. ١٨/١٢/١٣٩٩شنبه مورخ روز دو ١٧رأس ساعت  ٢٩/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٢٥٩-و شهرداري ش رف ١٦/٠٩/٩٩مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٢٩ ~ 
 

  

ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصدو هشتادو نهمين جلسه١٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٣٩براساس دعوتنامه شماره  اسالمي در محل ساختمان شوراي ١٨(فوق العاده) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به 

   جلسه : اتدستور

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

 .بررسي طرح ها و لوايح  

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
را  روز نياكرم (ص)، ارسول حضرت مبعث  دنيبا اشاره به فرارسعرض سالم،  ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمناحمد رمضانپور نرگسيسپس جناب آقاي 

كه دو  يطيهم در شراآن شود،يممبعوث رسول خداوند سبحان  نيجهت كه آخر ني. به اتاس تيبشر خيروز تار نيمبعث برتر ديكه ع مي: معتقدندو اظهار كرد ندداشت يگرام
 نينهمچ ايشان رخ داد. خيدر تار يكه اتفاقات بزرگ ميحركت بزرگ با مبعث حضرت رسول (ص) شاهد آن هست نيا يريگبا شكل تينها در جهان وجود داشت و در يورطامپرا

  .نداسالم (ص) را در صحن شورا خواند امبريدر خصوص پ يگنجو ياز نظام ياتياب ،يگنجو يبا اشاره به روز بزرگداشت نظام
به امور شهدا و  يدگيشد كه رس ليتشك اديبن نيا ١٣٥٨: در سال عنوان داشتندبه دستور امام (ره)،  ديشه اديبن سيشورا در ادامه با اشاره به سالروز تأسمحترم  استير

ا اشاره به دادند و بارائه  قيتلف ونيسيدر خصوص مصوبات جلسات كم يحاتيدر ادامه توض رمضانپورآقاي  قرار دارد. اديبن نيامام راحل در دستور كار ا ينيب زيجانبازان با ت
بودجه قابل  نيو معتقدند كه ا رفتنديعدد را پذ نيمختلف ا ليشورا بنا به دال ي محترم: اعضانداظهار داشت ،١٤٠٠تومان بودجه سال  ارديليو چهل م ستيعدد هزار و دو

در درون  مباحث ني: اابراز كردندرشت،  يشهردار يدر بودجه سال آت يجزئ راتييتغ يبا اشاره به برخ ايشان  شد. جاديدر بودجه ا يجزئ يراتييتغ نيب نيا تحقق است، اما در
كاركنان در نظر  يساعت در ماه برا ٥٠كار به برسد. كف اضافه يبندكار به جمع تينها تا در شوديموارد گفته م ينظرها در خصوص برخو اختالف شوديخانواده مطرح م

  باشد. تيريمد يابزار برا كيتا  شودگرفته 
پول  : با توجه به كاهش ارزشندكردديباال است، تأك ينسبت به بودجه عمران يعمران يشنهادهايد پاتعد نكهيا انيشورا با ب محترم سيرئبئنا،  فرهام زاهد آقايدر ادامه     

به  ديمصوب درگذشته است با يبودجه همان بودجه عمران نيا مييگوياگر مت. منظور در نظر گرف نيا يبرا يدر حوزه عمران يارديليم هزار يابودجه ستيبايحداقل م يمل
 شنهادي: پنداظهار داشت زاهدآقاي  تحقق بودجه آن مربوط به همان زمان بوده است. ينيبشياجرا داشته و پ يبودجه زمان خودش را برا نيتوجه شود كه ا زيموضوع ن نيا

 يشهردار رانيوجود دارد مد يادر قرارداد پروژه ياگر اجبار نيباشد. همچن يها واقعبودجه به پروژه صيو تخص ابديكاهش  پروژه هابود كه تعداد  نيشورا امحترم  ياعضا
 ٥ اي ٤ ميبتوان نكهيوجود داشته است، ا هامتيق شيو افزا ياقتصاد يكشور رشد منف در ياندازه كاف : بهعنوان كردندشورا  محترم سيير بئنا  .رنديدر نظر بگ زيها را نآن

  .ميريرا در دست بگ جهينتيمختلف اما ب يهااست كه پروژه نيبهتر از ا ميببر شيپدرصد  ٨٠به  كيپروژه را نزد
در  ماندهيباق ياز روزها ميبتوان دوارمي: اماظهار كردندكاظم(ع)،  يسالروز شهادت امام موس تيبا تسل ي اسالمي شهر رشتشورامحترم عضو  ، درزايفاطمه ش خانمدر ادامه 

  كنم.از همه تالش ها تشكر ميبرگزار شد،  شهر يشورا يهاونيسيدر كم ١٤٠٠بودجه  يبرا ي: جلسات متعددايشان يادآور شدند  .ميرا ببر ياستفاده معنو نيماه رجب بهتر
: با مام پروژه هاي ناتمام و ارتقا و افزايش توسعه فضاي سبز شهر رشت تصريح كردند، ات ١٤٠٠سركار خانم شيرزاد با اشاره به ضرورت توجه به پروژه هاي عمراني در بودجه

وجه تبه مطالب ارائه شده در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق براي بودجه سال آينده، مختلف، مورد انتظار است تا  يهاحوزه رشت درمحترم شهردار  اتيبه تجربعنايت 
 هكتاري ٤٥٠پارك  يتومان برا ارديليم ٢٥مثال  يرا. بدقيق مشخص شودسبز  يفضاسرانه سهم محالت كم برخوردار از ي، سبز شهر يفضا راستاي توسعه در ني. همچنگردد

پارك  ين را براتوما ارديليم ٢٥ ميبخواه نكهياست، اما ا ريتقدقابل اريبس ابدي شيسبز شهر رشت افزا يسهم سرانه فضا ميخواهيم نكهيشده است، ا درالكان در نظر گرفته
، محله پيركالچاي و محله آزاد نيمعلول آسايشگاه و در محالت كم برخوردار مانند اختصاص دهيم است ماندهيقرارداد آن باقاتمام به  ميسال و ن كيالكان كه  يهكتار ٤٥٠

 و  مييمناسب را فراهم نما يو كم برخوردار پارك ريپذبياقشار آس يمناسب برا نيگذشته به خاطر عدم وجود زم يهاكه در سالو كوي امام رضا (ع) در كمربندي خرمشهر 
را  ات مهمضوعمو نيدر ضوابط بودجه ا قطعاً بايد: ندكرد حيتصررشت شهر  يشورامحترم  عضو  به آن توجه نكنيم دور از انصاف است و بايد منطقي و عاقالنه تصميم بگيريم.

داري ي كه فاقد پارك  و فضاي سبز هستند امالكي خريسبز در محالت يپارك و فضا ياجرا يبراپيشنهاد ميكنم بودجه آورده شود و  حهيدر ال سبز يتا لكه فضا بگيريمدر نظر 
  شود تا عدالت براي همه محالت لحاظ گردد.

ه ب ،هاناظر شورا در سازمان ي: متأسفانه اعضااذعان كردندرشت،  يتابعه شهردار يهابا انتقاد از سازمان شورا سهيرئئتيهمحترم عضو ،  پوريمحمدحسن عل در ادامه آقاي
 ياما توجه شونديدعوت م يشهردار يافراد خاص به سازمان فرهنگ ي: برخند اظهار داشت نيهمچن پوريعلآقاي  .شونديرشت دعوت نم يتابعه شهردار يهاجلسات سازمان
 خدمتي ايشان سپس ضمن تشكر از شهردار محترم براي به روز شدن حقوق كارگران حجمي، در خصوص سنوات  شورا در جلسات سازمان وجود ندارد. يبه حضور اعضا
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~ ١٣٠ ~ 
 

 ٣٠٠ نب براي شما رنامهب آيا برنامه اي ارائه شده؟ سهامي شركت بحث در و كنندمي دريافت را خود خدمت سنوات پرسيدند؛ چه زماني كارگران پايان سال تا حجمي كارگران
 توماني چيست؟ هزار

 شود،يكارگر صفر در نظر گرفته م كيرشت بر اساس  يشهردار يحجم يروهايقرارداد ساالنه ن نكهيا انيبا ب، شهر رشت يشورا محترم عضو ، يرضا رسولدر ادامه آقاي 
رانندگان  نهيداشت. در زم ميراننده نخواه ١٤٠٠ نيفرورد ي: ما از ابتداند ادامه دادايشان   به آن ورود شود. بايد با جديتو  بوده ازين ياراده جد كيموضوع  نيا ي: براندگفت

 يشهردار يموضوع شركت سهام مياگر ما اكنون بخواه يعنينكند؛  دايشكل ادامه پ نيقراردادها به ا نياند كه اداشته دياك هيتوص ينظارت ياما نهادها مياداشته ياما مصوبه
: بنده ندردك ديتأك يرسولآقاي   كار انجام نخواهد شد. نيو حداقل تا خرداد ماه ا ميبرو روين نيتأم تيبه دنبال صالح ديآن انجام شود، با يو همه كارها ميكن بيرشت را تصو

 دينخواهند بود. با يشهردار اريدر اخت يآژانس يهاراننده گريد رايد، زش ميبه بعد با چالش مواجه خواه نيفرورد ٥موافق هستم، اما از  ياگرچه با موضوع ثبت شركت سهام
  شود. يريگيپ گريكديشود تا هر دو موضوع در كنار  دايپ يراه

رسال شورا ا يعنوان موافقت اعضابه يا: اگر نامهندگفت ،يبا طرح اخطار قانون ، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا ، يعلو نيرحسيام ديسدر ادامه آقاي 
ي اگر بازرسي چيزي را مكتوب به شهردار م،يدار قيتطب تهيشهرستان و كم يبه نام فرماندار ينظارت ي: ما دو نهاد باالدستندادامه داد ايشان  حكم مصوبه شورا را دارد. شوديم

شهر  يمصوبه شورا يشورا به معنا يبه شكل موافقت اعضا ياهر نوع نامهاعالم كرده آنها ميتوانند انجام دهند در غير اينصورت بايد مصوبه شورا را داشته باشند . در قانون 
  .خواهد بود

 كهني: اند اند، گفتكمك كرده يشهر تيريداشته و به مجموعه مد يهمواره با شورا همراه يسازمان بازرس كهنيا انيبا ب، شهر رشت يشورا محترم عضو ، حجت جذبآقاي 
و بايد موارد به صورت كتبي به ما اعالم شود تا استناد قانوني داشته  ساز خواهد بودما مشكل يبرا ميعنوان كن يشده است مستند قانون فتهبه ما گ يكه شفاه يموضوعراي ب

. در مصوبه ميشويما قطعاً دچار مشكل م شوديثبت و ضبط نم يموضوعات شفاه نكهيشود و با توجه به ا جاديا يراتييتغدر آينده : ممكن است ندادامه داد ايشان  باشد.
جام ان يرقانونيآن را غ اگر براي كاهش هزينه كار :ندكرد ديتأك جذبآقاي حجت   ندارد. يموضوع وجاهت قانون نينشده است، ا تآالنيماش ديبه عدم تمد ياوروب اشارهرفت

  .ستين ياصًال منطق نيشورا خواهد شد و ا ريگ بانيبعداً موضوع گر م،يده
 سبز تشكر فضاي به توجه خصوص شوراي شهر در پيرو اظهارات اعضاي محترم شورا عنوان داشتند : از حساسيت حضرات احمدي، شهردار محترم رشتدر ادامه آقاي 

 حضور پيدا كردم . عالوه برخوردار رشتكم  نقطه شش در هم بايد بگويم: برخوردار كم مناطق مورد در و دارم شهر مختلف مناطق به همساني نگاه شهردار عنوان كنم . به مي
در مناطق كم  را زسب فضاي تا كنيم استفاده قانوني تبصره يك از تا بتوانيم باشم داشته كشاورزي وزير با مالقاتي است قرار ، است ارزشمندي كه پروژه الكان پارك پروژه بر

ارگران، ك خصوص در تقدير از دغدغه مند بودن آقاي عليپورآقاي احمدي در پاسخ به سواالت آقاي عليپور تصريح كردند : ضمن  دهيم . برخوردار شهر نيز توسعه و گسترش
 پيگير و است ممكن غير تقريبا خرداد تا زماني محدوديت اين ولي نيز اراده انجام كار را داريم تعاوني شركت خصوص هزار توماني را دادم . در ٣٠٠ امروز دستور پرداخت بن

حتماً در اين خصوص به مديران مربوطه : ايشان در خصوص دعوت از اعضاي محترمي كه عضو ناظر سازمانها هستند نيز افزودند   شود. انجام كار شورا همراهي با تا هستيم
مانند گم شدن درب چاهچه  و  مختلف هايبهانه به گيردمي صورت كمتري نظارت پسماند حوزه شهردار محترم رشت خاطر نشان كردند : در  تذكراتي داده خواهد شد.

 اينكه فقط نه شوند جريمه بايد نيز ناظرين خود باشد جريمه به نياز اگر كه صورتي در. گردد  مي كسر هزار تومان ١٠٠ يا ٥٠ مبلغ حجمي ماهيانه نيروهاي حقوق مثالهم ازا
 راردادق تغيير وضعيت كرده ايجاد شهرداري در سنگيني جو اي كه مسئله روزها اين رسولي ابراز داشتند : آقاي فرمايشات به پاسخ در ايشان   متضرر گردند. حجمي نيروهاي

شد . نتيجه  هايي در اين زمينه صحبت هم بازرسي با و داشتم جلسه آنها نمايندگان و عزيزان اين با من شدند تبديل وضع كارمعين قرارداد به شكايت با كه هست هايي نيرو و
 ما براي را ادافر اين نوع قرارداد كار اداره تا داشته باشيم كار اداره با مكاتبه اي ما كه بود اين كل استان گيالن داشت بازرسيمحترم  رئيس اين مشورت با آقاي مسرور، اي كه

 دهد طبق ضوابط اجازه كه كرديم اي درخواست طي اليحه شورا به ما نيز: استيجاري رانندگان خصوص شد . در اين موضوع اعالم  هم شهرداري اداري مدير و به كند مشخص
در   شدند. وضعيت تبديل و كردند شكايت راننده ٥٠ بستيم و قرارداد گذشته با اتوبوسراني در كه اتوبوسراني ، چرا سازمان قرار داد ببنديم و نه  صالحيت داراي شركتهاي با

 صميماتيت بايد و هستيم شهر گيران اينتصميم در خصوص مبحث نيروهاي رفت و روب بيان داشتند: ما رشت يشهردار ياقتصاد ،يمالمحترم معاون ادامه آقاي ناصر عطايي،  
دو  طي كه ميليارد تومان بود ٧٤ ما قرارداد كرديم . پرداخت رفت و روب هزينه اي بابت ميليارد ٩٤ جمعاً گذشته سال باشد. آن در شهرداري صالح و صرفه كه شود گرفته

 افزايش %٢٥ بخواهيم اگر شده كه  تعيين ١٤٠٠ ميليارد تومان براي سال ١٣٩ كارشناس اعالمي قيمت مناقصه جهت ديگر طرف از و رسيد ميليارد ٩٤ هب مرحله افزايش
 افزايش و شده گذاشته تمديد شرط ما ميشود . در قرارداد ميليارد ٢٠٠ افزايش را داشته باشيم  مبلغي حدود %٣٥ پيشنهاد اگر ميليارد تومان، ١٧٦ شودمي دهيم قيمت قرار

 كه ميليارد ٩٤ و ميليارد ١٣٩ ما به تفاوت بين  ممكن شكل ساده ترين در كه است اين ما امروز بحث و -گاهاً در ماشين آالت ديده نشده  شده ديده انساني در نيروهاي
 شهردار محترم نامه استمزاجي به بازرسي ارسال نمودند. دليل همين به و را پرداخت كند وبايد اين مبلغ  شهرداري مناقصه تومان. كه در صورت برگزاري ميليارد ٤٥ شودمي

 به مناقصه گذاشتن روب رفت قرارداد مورد عنوان داشتند : در، معاون محترم برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري رشت  علي بهارمستدر ادامه آقاي 
 گرفته وراش و شهردار توسط بايد كه است مديريتي تصميم يك اين شود. پرداخت شهرداري توسط بايد مناقصه در قيمت اختالف ينچراكه ا نيست شهرداري صرفه و صالح

  شود.
 فرصت كنممي فكر كند، استمزاج را تكاليف قانوني خود فرد ندارد كه ضرورت فرمودند كه همانطور محترم شهردار فرمايشات تأييد سپس آقاي علوي تصريح كردند : در

عمًال  رديف اعتباري پيش بيني كرده است قراردادي خدمات به كارگيري براي ١٤٠٠و  ١٣٩٩ مصوب سال اينكه شهرداري در بودجه به توجه با شهرداري براي است مناسبي
 با دادقرار بگيرد.آقاي علوي عنوان داشتند : در خصوص  عقد استعالم بگيرد؟ از شورا استيجاري بگيرد يا چگونه راننده خواهددر اين خصوص كه مي ندارد نيازي شهرداري
 فكر من شوند.مي هم بيمه و گيرندمي را حقوق پايه هم چون دارند طرفين هم رضايت و كنندمي همكاري مختلفي هايشركت با دستگاهها از خيلي نيز اكنون هم شركت، 



  

~ ١٣١ ~ 
 

 باشد راحت خودشان خيال دار نگيرند، هم شك روزه ي ايشان و شود انجام كار اين جديد سال براي و بگذارد، را فرخوان اسناد هم اكنون از شهردار است بهتر كه كنم مي
 وابطض در و باشد طرفه دو همكاري اگر آقاي احمدي عنوان داشتند:  در پاسخ به اين پيشنهاد باشند. داشته كارشان براي مطمئني شرايط هم آنها شورا و هم رانندگان تا هم
  كرد. خواهد اقدام آگهي جهت فردا همين از هم قيد نشود شهرداري مطلب اين
  د.نهاي تخصصي شورا و كميسيون تلفيق و جلسات صحن شورا پرداختاي در كميسيونبه تشريح آخرين وضعيت بررسي ارزش منطقهاحمد رمضانپور جناب آقای ادامه در 

هاي اصلي تأمين شود، اينكه بياييم برهاي تجاري شهر رشت بايست درآمدهاي شهرداري در خيابان: در انواع عوارض مينداظهار داشت سيد اميرحسين علويسپس آقاي 
: نددادامه داايشان   بينم و به آن معتقد نيستم.. بنده هيچ منطقي در اين موضوع نمي دهيميم به جامعه ثروتمند شهر آفر ميدارهاي اصلي را كاهش دهيم يعني و خيابان

 ٣٠٠. اينكه ميگوييم افزايش  . اين كارها انجام شده استه است سازي شداي مناسبهاي اصلي از لحاظ ارزش منطقهسالي كه در شورا حضور دارم ميگويم كه خيابان ٧طي 
شده است. اكنون نبايد براي اين معابر از صفر كار را در نظر درصدي، بايد اين موضوع را نيز در نظر بگيريم كه برخي معابر وجود نداشته يا براي آن مبلغي در نظر گرفته ن

 . بايد معابر اصلي كه عموماً تجاري و اداري هاي اصلي كاهش قيمت اشتباه است: در بحث خيابانندتأكيد كرد شورا كميسيون عمران و توسعه شهريمحترم رئيس   بگيريم.
ميليارد تومان از بودجه سال  ٧٠٠اي در سال گذشته سبب تحقق وساز، افزايش ارزش منطقهجز آمار ساخت. اساساً به هاي ديگر شهر هزينه شوداست افزايش يابد تا در بخش

  شد. ٩٩
 در و گذاشته سر پشت را وسازساخت شكوفايي دوران در ما كه دهدمي نشان مركزي بانك آمارهاي: داشتند اظهار نيز رشت، شهر محترم شوراي عضو ، رضا رسوليآقاي 

. در چنين شرايطي كه در شهرهاي اطراف  شده تقريباً برابر استنقطه رسمي اعالمبه: درصد بودجه ما با ميزان تورم نقطهندادامه داد ايشان  .ايم گرفته قرار ركود سراشيبي
ا دچار م و ميانگين گيري گيري: روش اندازهندرسولي تأكيد كردآقاي   گذار به ساير شهرها مواجه خواهيم شد.چنيني اعمال نشده است قطعاً با فرار سرمايهنيز افزايشي اين

ايم كه يك عدد ناصحيح را به ما تحويل درصد رشد داشته جمع كرده ٢٠٠درصد رشد داشته است را با بلوكي كه  ١٥هايي كه ن شود، بلوكياشكال است، بايد اين روش تبي
 با: دنشوراي شهر رشت تصريح كردمحترم عضو  .  باشدسطح و گاهي باالتر نيز ميشده توسط دولت همست از ميانگين تعريفشده ااكنون ميانگيني كه اعالمداده است. هم

هاي زينهتواند هدرصد نيز موافق هستم، اما اين مدل قطعاً شهر را دچار چالش خواهد كرد و بايد پاسخگو باشيم كه چرا شهر نمي ٥٠٠افزايش نرخ تخلفات ساختماني حتي تا 
اي داريم و اين يعني تفاوت رفتاري خودمان كه از يك جهت هكتار بافت فرسوده داريم كه در همين بافت فرسوده نيز افزايش ارزش منطقه ١٢٠٠. ما  خود را تأمين نمايد

  . دهيماي را افزايش ميكنيم و از سوي ديگر ارزش منطقهبحث تشويقي در بافت فرسوده را مطرح مي
گيري اي در بافت فرسوده موافق نيستم، ضمن اينكه درصدهاي كوچك را نبايد با درصدهاي بزرگ جمع و ميانگينافزايش ارزش منطقهبا : بنده ندضا رسولي تأكيد كردرآقاي 

له است مسئ اين به مختلف نگاه نشان كردند : دودارند خاطر  ساز و ساخت تخلفات از جلوگيري براي شهرداري تيم و شهردار كه ارزشمندي نگاه از تشكر ايشان ضمن  .كرد
 ساخت واقع كنيم در كم را غيررسمي و رسمي ساز و ساخت هزينه آن مي بودم ، اگر مدافعان جزو بنده كرديممي صحبت معامالتي ارزش %٢٠٠ افزايش به راجع امروز ؛ اگر

 است . نگرانيز ما آسيب براي تخلف اين و كنندمي امكان پذير است تخلف كه جايي تا دارند اقتصادي نگاه كه سازندگان از بعضي كرده ايم چراكه تشويق را رسمي غير ساز و
 موضوع اين بر عمومي ذائقه اينكه با بودم موافق من تومان بود٠٠٠/٥٠٠/١ اگر و است واقعي غير عدد يك كه است تومان هزار ٥٠٠ معامالتي ارزش امروز كه است اين بنده
  بگويم.  كه داشتم وظيفه من اما است

 تهران شهرداري كنيم. هم اكنون  خروج بست بن اين از اينكه جز نداريم اي چاره اما است محترم ما براي شورا نگاه اينكه افزودند : ضمنشهردار محترم رشت در ادامه 
 اين من سمت آمده است . اعتقاد اين به و كرده كم را ١٠٠ ماده كميسيون از حاصل درآمد اين حال با اما است مقروض حقوقي و حقيقي اشخاص به ميليارد هزار ٥٧ حدود

رفه بودن سازندگان به دليل به ص اكثر شد باعث موضوع همين و نيست منطقي اصال اين كه هستيم گرانترين شهر هاي گرداننده براي و شهر ارزانترين سازندگان براي است ما
  روند. مي خالف سمت به

ل آخر سا سخت شرايط پر ترافيك و اين در كه ميكنم درخواست شورا ، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك اظهار داشتند : از اعضايحاجي پور در ادامه آقاي 
  كنيم. استفاده آنها ارزشمند تجربيات از بتوانيم ما كه عبدالهي رسولي و مخصوصًا آقاي باشند ، داشته شركت شورا جلسات تمام در

 به تا ٩٣ سال نداشتيم در واقع از ١٠٠ ماده كميسيون در عوارض افزايش پنجم دوره مثل ايدوره هيچ در در خصوص افزايش عوارض تصريح كردند : جذبهمچنين آقاي 
 ورهد اين در ما و سازند مي خانه خودشان سكونت براي رصدد چند و سازندگان جزء مردم از درصد چند كنيم تعيين حال اين افزايش قيمت به اين شدت وجود نداشت . بايد

  باشيم. مردم توانيم پاسخگوي نمي اين از بيشتر افزايش و در صورت داشته ايم شهرداري به را كمك بيشترين و داشتيم قيمت افزايش كافي اندازه به

  با ذكر صلوات پايان يافت. ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت 

      حاضرين در جلسه:

فرهام زاهد                                                                             اسماعيل حاجي پور         حجت جذب              احمد رمضانپورنرگسي            رضا رسولـــي                               

  محمد حسن عليپور        سيد امير حسين علوي              محمدحسن عاقل منش          فاطمه شيرزاد                   بهراد ذاكري                                

  حامد عبدالهي غائب:
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شهر رشت اسالمي در محل ساختمان شوراي ١١:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصدو نودمين جلسه١٩/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٧١براساس دعوتنامه شماره 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   : هجلسات دستور

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

  ـبررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره ش  ١٤٠٠درخصوص بودجه پيشنهادي سال  ٢٩/١٠/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٩٢٥٩رف 
  ."شهـرداري رشت

   ــ شماره  ش ر ف ـ شت به  شهرداري ر شنهادي  سي اليحه پي ــ ٧٩٧٨برر صوص  ١٦/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ اي ارزش منطقه"در خ
  ."شهرداري رشت ١٤٠٠پيشنهادي سال 

  ق پيش از دستور رئيس شورا: نط
قدر نآ اتي: بنا به روااظهار داشتندمبعث،  ديع دنيبا اشاره به فرارسعرض سالم،  ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن احمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي     

ها همه عصرها و نسل يكه برا ي. قرآن قرآن است يآوردنده كتاب آسمان امبريپ .ديجامعه مطرح نما ررا د هاامياسالم نتوانست تمام پ امبريدر جامعه جهل وجود داشت كه پ
 يالماس يكشورها نيجهان در هم يهامعادن و ثروت نيشتريو ب نداداده ليجهان را تشك تياز جمع يمينمسلمانان در آن نهفته است.  يانسان لياص يهااست و تمام ارزش

تا اهداف مبعث را از  طرح ريزي ميكنند يديجد يهاهر روز توطئه د،يرا اجرا نما ياحكام اله توانديم تيجمع نيا نكهيا هبا علم ب گر سلطه يقرار دارد كه متأسفانه كشورها
نام با اشاره به آغاز ثبت شورارييس محترم   .ندينما ارجخ چپاول گر يسلطه كشورها ريحقوق خود را از ز يجهان با علم و آگاه نيمسلم ميدواريام. خارج كنند اصلي آن ريمس

به  ياز دولت اصالحات مغفول مانده بود اما فرصت شيكه پ ميرا دار ياسالم ي، قانون شوراهاي: بر اساس قانون اساسعنوان داشتندشهر و روستا،  ياسالم يشورا يهااديكاند
در مجلس و چه  چهمردم  ندگانيشهر دارم، معتقدم نما يو شورا ياسالم يكه در هر دو مجلس شورا ي. بنده با توجه به تجاربديايبه مرحله اجرا در ب يوجود آمد تا دموكراس

خود مردم  لقبا حسن خ تواننديمردم م ندگانيقدرت تعامل و... باشند، نما يداراي و حفظ كرامت انسان ،يدارتعهد، تخصص، تجربه، مردم مانند ييهامؤلفه يدارا ديدر شورا با
 ديتأك رمضانپورآقاي   باشد. ليها دخدر اقدامات آن دينبا ياسيو س يگروه ،يثابت كند منافع شخص ستيبايمردم م ندگانينما ينظام باورمند كنند. رفتارها را نسبت به

 مختلف حضور دارند و يهاكه در حوزه يافراد ي. بنده از تمامميدخالت ده يخود را به مسائل كار ياسينگاه س دينبا ميشد رفتهيمردم پذ ندهيعنوان نما هب ي: وقتندكرد
تخابات اندوره بعدي بنده در  نكهيا انيبا ب ايشان  نام كنند و حافظ منافع مردم باشند.ثبت كنم در عرصه حاضر شوند ودعوت مي خدمت به مردم را دارند  يالزم برا يژگيو

 يعنيوز ر نياند و تا آخررا از ما نگرفته ي. هنوز سنگر معلمجستشركت خواهم  يگريباشد در سنگر د ياقب ي: اگر عمرافزودندشهر رشت شركت نخواهم كرد،  ياسالم يشورا
 ،ينسق يها نيبا اشاره به بحث زم ،رمضانپور  در ادامه آقاي  .مينمايم يعذرخواه واقصشهرم بابت تمام ن فياز مردم شر نيتالش خواهم كرد. همچن نهيزم نيمرداد در ا١٤

 يشورا سيو رئ ييقضا ئتيه ندهيكه در آن جلسه نما ميدعوت هست قيتلف ئتيه سييبه عنوان ر محترم فرماندار ينامه از سو وهيش يبررس ي: روز دوشنبه برانداظهار كرد
ه نام وهيبه بدنه ش راداتيا نيگرفته شده كه ا راديفقط سه، چهار مورد او  شده است بينامه تصو وهيخوشبختانه نكات مهم و حساس ش استان هم حضور خواهند داشت.

صورت گرفته تا حاصل  نهيزم نيدر ا ياديز ي: تالش هااظهار داشتنددوستان است،  ياقدامات حاصل زحمات تمام نيا نكهيا انيشورا با ب رييس محترم  زند. ينم ياضربه
در حال انجام است و با  يهماهنگ ني: اندانجام شود، خاطرنشان كرد ديبا ييبا مقامات قضا يهماهنگ كي نكهيا انيبا ب رمضانپورآقاي   برسد. جهيشورا به نت يكار جمع
 از : بعدند ردك حيتصر ،يو در شهردار يدر نظام مهندس يقيتشو استيبا اشاره به طرح س ايشان  شود. يبرگزار م يزوده ب زيصحبت شده و نشست ها ن زين ي محترمدادستات

اي محترم مكاتبهو دادستان  يدادگسترمحترم  ركلي، مدمحترم : در صحبت با استاندارايشان همچنين اذعان داشتند  كار انجام خواهد شد.  نيها انامه وهيشدن ش ياتيعمل
ساخته  يواحد اضاف كيكه  ييساختمان ها فيتكل ديبا نكهيا انيبا ب شورا محترم سيير مشخص شود.  ييپرونده در محاكم قضا يدارا يهاساختمان تيتا وضع صورت گرفت

ه در ك رنديپروانه بگ گريشود آن سه واحد د يشود و اگر م يهمان ساختمان ها چه م گريسه واحد د فيمشخص شود كه تكل دي: باافزودنددارند مشخص شود،  ياند و خالف
 م،يبرگزار كن يجلسه تخصص كي اتيجزئ يبررس يبودجه برا اتيكل بيبعد تصو ميتوان يما م نكهيبا اشاره به ا آقاي رمضانپور  برگزار خواهد شد. يانشاءاهللا جلسات نهيزم نيا
را  اتيكل ديبا نكهيا انيبا ب محترم شورا سيير  . ميكن يريگ ميتصم بعداً ميتوان يم يو اضافه كردن آن به بودجه عمران ياز بودجه جار ي: در مورد حذف بخشندكرد انيب

  .رقم بخوردشهر رشت  يبرا يكه اتفاق خوب ميهست ني: همه دنبال اندنشان كرد خاطر م،يمسائل دوباره صحبت كن زيو در مورد ر ميمصوب كن

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
ه شد يگذارنور نام انيراه نيبه نام مروج نيهمچن : امروزعنوان داشتندمبعث رسول مكرم اسالم(ص)،  كيبا تبر ،شورامحترم عضو ،  محمدحسن عاقل منش در ادامه آقاي

 نام انتخابات شوراها،با اشاره به آغاز ثبت منشآقاي عاقل داشته باشند. يخوب اريبس يهايادگاري ريمس نيكردند تا جوانان از ا يسازآماده ينوعبه نيرا مروج ريمس نياست، ا
 يشهر تيريبه مردم خدمت كنند و در حوزه مد نكهيتا با توكل به خداوند و اعتقاد بر ا ابنديو حضور  نديايب ننديبيتوان را در خود م نيكه ا يزاني: همه عزتصريح كردند

 ٢٠/١٢/٩٩مورخ :         ١٩٠جلسـه شـماره:          
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: با توجه به ابراز كردندرشت،  يشهردار ١٤٠٠با اشاره به بودجه سال  شورامحترم  عضو ي رقم بخورد.وركمك كنند انتخابات پرش و داشته باشند يبزرگ و هدفمند يهاگام
بودجه سال  اتيجزئ حيبا تشر ايشان كه بودجه مصوب امكان تحقق را داشته باشد. ميريدر نظر بگ ديبا يخاص اقتصاد طيو شرا يشنهاديبودجه پ يشورا رو ياعضا يتوافق كل

سبز  يضاهاف شيدر بحث افزا ني. همچنميممكن برسان زانيم نيبه كمتررا  يخود به موضوع تخلفات ساختمان يوابستگ زانيهرسال م ما  بايد: ند رشت، گفت يشهردار يآت
را  يالزم امالك يهايبا هماهنگكه بلكه  ميسبز ندار يفضا ياهيمناطق محروم و حاش دراند شهرداران منطقه به بنده گفته ي. برخميباش ياژهيو يهابرنامه يدارا ديبا يشهر

وع از مباحث موجود موض يكي: بيان كردند ،يدر بودجه سال آت يكيونقل و ترافبه موضوعات حمل ديبا تأك نيمنش همچن عاقلآقاي  .ميقرار ده يسبز شهر يفضا اريدر اخت
به برخورد  يافزارنرم ستميس ياندازبا راه ستيبايم نيدر سطح شهر رشت است. همچن نگيپارك جاديرشت مجبور به ا يكه شهردار يزيسطح شهر است، چ يهانگيپارك

 ،يبهداشت يهاسيبا اشاره به بحث ساخت سرو شورا محترم عضو .مي باشدكه مورد توجه است توجه به مناطق كم برخوردار  گريكمك كرد. نكته د يساختمان تخلفاتدرست با 
موضوعات مربوط به آسفالت و معضالت  نيهمچنايشان  همراه بوده است.  ديوع و و همواره با وعده دينرس جهيگذشته به نت يهاسال يبحث متأسفانه ط ني: ااضافه كردند

  برطرف شود. ترعيهرچه سر بايدموانع موجود  رغميمشكالت عل ناي كه ندكرد ديفرسوده شهر رشت را در صحن شورا مطرح و تأك آالتنيمربوط به ماش

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
روز بزرگ را به  ني: ااظهار كردندمبعث،  ديسع ديع دنيفرارس كيبا تبر ، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا يعلو نيرحسيام ديسدر ادامه آقاي 

شهر،  ياسالم ينام انتخابات شوراها: با توجه به شروع ثبتآقاي علوي ابراز داشتند .ميشو مندبهرهمبارك  ديع نياز بركات ا دوارميو ام مينمايعرض م كيمسلمانان جهان تبر
 هآماده كنند. تجربه دو دور يرأ يهاصندوق يو چه در حضور پا دايعنوان كاندخود را بر دو وجه انتخابات چه در حضور به ستيبايشهر م نيفن و متخصص اجوانان اهل

 نيا :اذعان داشتند ايشان .مي باشدشهر  نيحضور در سرنوشت مردم ا ميمستق ريها تأثاز آن يكيآموخت كه  ياريبس يهابه بنده درس ياسالم يدر مجموعه شورا تيعضو
 يكه افراد دارا گردديباز م ييجاموضوع به نياز ما جلوتر هستند، ا ايتراز با ما را آغاز كردند و اكنون هم يشهر تيرياز ما مد رتريشهرها د يكه برخ ستيبرازنده شهر ما ن

و  ييواناكه شورا ت نديبب يدارد و اگر مجموعه باالدست ازيبه افراد متخصص ن نسخنرا يجاه و بتوانند به شهرشان خدمت كنند. قطعاً شهر رشت ب نديايتخصص به شورا ب
 ي: شوراابراز كردندپنجم، شهر  يبا اشاره به آغاز اقدامات الزم در شورا شورامحترم  عضو  برود. شيپ يبه شكل بهتر امور قطعاً كمك خواهد كرد تا   تخصص الزم را دارد

 نيبنده ا شنهادي. پدياعالم نمادر اين خصوص نظر خود را  زيشهرستان ن يفرماندار ستيباياست كه م كرده هيرا تهاي  نامهوهيش ينسق يهانيشهر درخصوص  زم ياسالم
ساز در  در امالك نسق ژهيو فيتخف يبرا يامكاتبه زيرشت ن يو با شهردار رايزني شود هادر تعيين تعرفهساختمان  يمهندس با نظام ينيچننيا يهاساختمان ياست كه برا

 يو قانون يوساز اصولشهروندان به ساخت بيترغ يبرا ياريكمك بس توانديتوسط شورا م شدهبيتصو نامهوهيدو نامه در كنار ش ني: اندكرد ديتأك آقاي علوي نظر گرفته شود.
 يهايخصوص آن بررس در دياست كه با يرفت سؤال شيپ نيچننيدر شهر رشت ا رمجازيغ يوسازهااست كه ساخت رخ داده اتيدر دو سال گذشته چه اتفاق نكهي. ادينما
 ونيسيدر كم ساختنديقه مطب ٣طبقه  ٥ يجاه برا ها ساختمان نياست كه اگر ا ني. سؤال مشخص بنده اميمواجه هست تيوضع ني، اما اكنون ما با اصورت پذيرد ياريبس

د و دگر يموجود موضوعات بررس تيانجام شود كه نسبت به وضع يبا شهردار يااست كه مكاتبه نيبنده ا شنهاديپ ر،يقطعاً خ شد؟يصادر م بيآنان حكم تخر يماده صد برا
تقابل  دجايا يجاه بنده از شهردار خواهش كردم كه ب نكهيا انيبا ب نيهمچن يعلو آقاي .كندمي يريموضوع از هدر رفت منابع جلوگ نيمواجه نشود، ا بيكل ساختمان با تخر

 نكهي: اافزودندمخالف هستند،  يشهردار رانيمد يافتيشورا با در يكه اعضا ديايبه وجود ن تيذهن نيتا ا صورت پذيردالزم  يسامانده ،يشهردار رانيشورا و مد ياعضا انيم
از موضوعات كامالً مشخص است. در مورد بحث پارك  يدغدغه ما باشد؟ برخ تواندياست چگونه نم افتهي نسبت به سال گذشته كاهش تومان ارديليم ٢٠آسفالت  بودجه
 يريلوگآن جيل تحلاز هدر رفت منابع از  يريجلوگ يبرا ديرفتن است و با نيآن در حال از ب ٩٥سال  يرسازيدر بودجه مشخص شود. در مورد جاده الكان ز ديبا يامحله

اصالحات  ني. اابديانتقال  يبه بودجه عمران ياز بودجه جار يدرصد يموضوعات اساس ي: براند، اذعان داشتي شوراعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيير .ميكن
  عدد قابل اصالح است. نياست و ا ريپذامكان

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:
 ١٤٠٠شهر يهااانتخابات شور ني: داوطلبعنوان داشتند در پرداخت حقوق كارگران،  يبا اشاره به اقدامات شهردار شورا محترم عضو،  پوريمحمد حسن عل در ادامه آقاي

در  يريگ مي: تصمدنكاره رها شده، افزود مهيرشت در محالت ن يشورا و شهردار يكارها نكهيا انيبا بايشان .  و ثبت نام كنند رنديخداترس باشند و خدا را در نظر بگ ديبا
ه ب يدر شورا و شهردار   كارها  ديبا نكهيا انيبا ب ،شهر رشت ياسالم يشورامحترم  عضو مردم پاسخ درست داده شود. يبه درخواست ها دياست و با يبحث جمع كيشورا 
  . ستيشهر ن نيمردم ا دهيكار واقعا پسند نيماند و ا يم يشهردار يگانيدر با يمردم بدون بررس ي: نامه هاندكرد حيبرود، تصر شيپ يدرست

در مه ضعف ه نيا ليپاسخگو باشند كه دل ديبا يشهردار راني: مدندمانده است، خاطرنشان كرد يشهردار يگانيدر با زيشورا شهر ن ينامه اعضا نكهيبا اشاره به ا پوريعلآقاي 
 ود.انجام ش يبه مردم به درست يشود تا خدمت رسان يريجلوگ يدر شهردار يو جناح باز ياز باند بازهمواره آماده خدمت باشند و  ديبا يشهردار راني. مدستيچپاسخگويي 

است و  نگونهيآسفات شهر ما ا تيرود كه وضعي به كجا م انهي: بودجه آسفالت سالتصريح كردندآسفالت شهر رشت اسفناك است،  تيوضع نكهيبا اشاره به ا محترم شورا عضو
  خود را ندارند استعفاء دهند. ايفانجام وظ ييتوانا يشهردار رانيكنم كه اگر مد يم ماعال نجامن از اي

حدود يك ماه در  ١٤٠٠، عضو محترم شوراي شهر، اظهار كردند: با احترام به فرمايشات و دغدغه ها ي اعضاي محترم شورا ، بودجه پيشنهادي  رضا رسوليدر ادامه آقاي   
بررسي شد و كليات آن مورد تأييد قرار گرفت، خواهش بنده اين است كه امروز كليات بودجه را مصوب كنيم و بررسي جزييات را به جلسات  جلسات مختلف كميسيون تلفيق 

  تخصصي بعد واگذار كنيم .
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  جلسات: اتدستور

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

رف اليحه شهرداري رشت به شماره ش
ثبت شده به  ٢٩/١٠/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٩٢٥٩ـ

در دبيرخانه  ٣٠/١٠/٩٩مورخ  ٢٤٢٠شماره 
 ١٤٠٠شورا به پيوست بودجه پيشنهادي سال 

درصدي  ٣٧شهـرداري رشت با افزايش 
از حيث منابع به  ١٣٩٩نسبت به بودجه سال 

زار و (معادل هريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/١٢مبلغ 
و از حيث  ليارد تومان)دويست و چهل مي
ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/١٢مصارف نيز به مبلغ 

 ،ليارد تومان)زار و دويست و چهل مي(معادل ه
درصد (به  ٤٨اي حدود سهم بودجه هزينه

ريال) و سهم بودجه  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٠٠/٥مبلغ 
درصد، شامل بودجه تملك  ٥٢عمراني نيز 

اي (به مبلغ دارايي سرمايه
، تملك دارايي مالي ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦١٥/٦

همچنين ريال) و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠(به مبلغ 
ديون قطعي شده سنواتي به مبلغ 

ريال) جهت بررسي و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥٠(
  تصويب.

شرح زير  شنهادي به  شورا مطرح و با اليجه پي سيون حمل ونقل و ترافيك  در كمي
ضوع هوشمند مو ٤٠٢٠٣٠٠٨رديف كه  ١٠٠از صفحه ي اصالح  -١ موافقت گرديد؛

صالح -٢ ميليارد تومان. ٥ميليون تومان به  ٥٠٠سازي چراغ ها، از   ١٠٣از صفحه ا
در خصوص احداث پاركينگ و خريد زمين با توجه به مصوبه  ٤٠٥٠١٠٠١رديف كد 

سري پاركينگ و نگهداري آن در  صوص اخذ جرائم مربوط به ك شوراي چهارم در خ
در خصوص تعمير  ٤٠٣٠١٠٠١رديف كد  ١٠٣از صفحه اصالح -٣  حساب جداگانه.

ــاص  ــها و ميني بوس ها اختص ــورت برون ميليارد توم ٥و نگهداري اتوبوس ان در ص
سها   صالح  -٤سپاري اتوبو صفحه ا صوص تجهيز و  ٤٠٨٠١٠٠١كد  ١٠٥از  در خ

  ميليون تومان. ٥٠٠ميليون تومان به  ٤٠نگهداري مركز كنترل ترافيك از 
ح  پس از بحث و تبادل نظر  با كليات بودجه سال در كميسيون تلفيق شورا مطر

ميليارد  ٥٦٣ميليارد تومان ، مبلغ  ١٢٤٠( بخش درآمدي) با اعتباري بالغ بر  ١٤٠٠
ميليارد تومان (عمراني) تملك دارايي  ٦٧٧) و مبلغ % ٤٥تومان ( جاري) هزينه اي (

 ٨٥و باز آفريني  ميليارد تومان  ١٠٠) به اضافه سرمايه گذاري %٥٥هاي سرمايه اي(
 ميليارد تومان به شرح ؛ ٢٢٠ميليارد تومان و بند (واو) 

ميليارد تومان جهت اجراي پروژه هاي باز آفريني از طريق جذب اعتبارات  ٨٥مبلغ  
ميليارد تومان جهت جذب اوراق تسويه و هزينه كرد آن بابت  ٢٢٠مبلغ   دولتي.

بلغ م  ي و بازپرداخت بدهي هاي بانكي.بدهي شهرداري به ادارات دولتي، ديون ماليات
ميليارد تومان جهت تأمين اعتبار پروژه هاي سرمايه گذاري بودجه، در صورتيكه  ١٠٠
هاي صدرالذكر در صورت عدم تحقق و اجرا درگزارشات دوره اي مربوط به رديف

عملكرد بودجه اي تأثير نگذارد. همچنين به دليل لزوم تراز بودن درآمد و هزينه 
و اليحه نداشته باشد.مورد  ٢٨ابليت جابجايي و كسر اعتبار از طريق اعمال ماده ق

 تصويب قرار گرفت و مقرر شد ؛
اعتبارات رفت و روب و فضاي سبز در بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي پيش بيني  

 گردد.
در مبحث فروش اموال در ضوابط بودجه قيد گردد رقم فروش اموال در بحث تملك  

 هاي سرمايه اي و سرمايه گذاري پيش بيني گردد . دارايي
 ميليارد تومان به بخش رفت و روب اضافه گردد . ١٥ 
 ساعت براي كليه نيروها در نظر گرفته شود ٥٠حداقل اضافه كار (كف) معادل  
 روز تعطيل كاري تعيين گرديد . ٤ساعت و  ١٣٠ميانگين اضافه كاري  
ليارد تومان جهت طراحي و اجراي پروژه پارك مي ٢٥اعتبار پيش بيني شده با مبلغ  

 تفريحي و گردشگري الكان ( پارك دكتر جزيره اي) مورد تأييد قرار گرفت .
هكتاري ( دكتر جزيره اي) به  ٤٥٠شهرداري مكلف است نسبت به الحاق پارك  

  محدوده شهر رشت اقدام نمايد .

٩٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣٧  

٣٨  

٣٩  

٤١  

٤٢  

٤٣  

٤٤  

٢١/١١/٩٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٠/١٢/٩٩  

١١/١٢/٩٩  

١٢/١٢/٩٩  

١٤/١٢/٩٩  

١٦/١٢/٩٩  

١٧/١٢/٩٩  

١٨/١٢/٩٩  

شورا شهر دغدغه دارند،  يهمه اعضا نكهيبا اشاره به ارييس محترم كميسيون حمل ونقل و ترافيك،  ،پوريحاج لياسماعدر ادامه آقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
 يتيموضوع بودجه از اهم نكهيبا اشاره به ا آقاي حاجي پور مشخص شود. ترعيبودجه هرچه سر فيشود و تكل يا ژهيبودجه توجه و يديبه نكات كل دي: بانداظهار كرد

 دياب نكهيا انيبا بمحترم شورا  عضو مشخص شود. عاًيسر ديبا اءيقرارگاه خاتم االنب يپروژه ها فيتكل نيو همچن ١٤٠٠: مسئله بودجه ندبرخوردار است، افزود ييباال
ودجه ب شيافزا يبرا الزم استصورت داد و  ييجابه جا ندهيتوان در آ يم زين يعمران يهابخش اتي: در رابطه با جزئندكرد حيكرد، تصر بيرا تصو ١٤٠٠بودجه  اتيكل
موضوع  نيود و اش ژهيو و يفور يدگيبخش رس نيبه ا دي: باادامه دادند ست،يآسفالت شهر رشت اصال خوب ن تيوضع نكهيبا اذعان به ا ايشان .ميداشته باش يمنابع زين

قرار  دأييمورد ت يبخش جار يتومان ارديليم ٥٦٣و  يبخش عمران يتومان ارديليم ٦٧٧بودجه  اتيكل نكهيبا اشاره به ا ،رمضانپور سپس آقاي  .ستياصال قابل قبول ن
 نكهيه ابا اشاره ب ايشان كند. يم يريگ ميز در مورد آن تصمين قيتلف ونيسيعمران است و كم ونيسيعهده كم هها ب: موضوع انتخاب پروژهندگرفته است، اظهار كرد



  

~ ١٣۵ ~ 
 

  

تومان  ارديليم ٥٦٣است كه از بودجه  ني: نظر من اما اافزودند  م،ياضافه كن يو به بخش عمران ميكم كن ارديليم ٣٠ ياست كه از بودجه جار نياعضا ا يبرخ شنهاديپ
: بودجه ندنظر همكاران شورا است، گفت يتومان ارديليم ١٢٥٠بودجه  نكهيا انيبا ب شهر يشورامحترم  سيير . ميببر يو به بخش عمران ميتومان كسر كن ارديليم ٢٣

در ادامه آقاي   .مياضافه كن يتومان هم به بخش عمران ارديليم ٢٠كند و  دايكاهش پ ياز جار ارديليم ١٠ ديكار با نيا يكند و برا يمشكالت مناطق را حل م ١٢٥٠
هار است، اظ ييجاه بودجه دغدغه درست و ب فيمشخص شدن تكل نكهيبا اشاره به ا زين رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا ، يعلو نيحس ريام

عدد  اتيكل :ندافزود ،ي شويمممواجه مشكل  ااگر برآوردها درست نباشد ب نكهيبا اشاره به اايشان  بخش باشد. نانياطم وبراساس اصول و منطق  دي: سخنان ما باندكرد
اره با اش رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا، باز سوال وجود دارد. يو عمران يشده است اما در بخش سهم جار رفتهيپذ يتومان ارديليم ١٢٤٠بودجه 

. ميبودجه داشته باش شيافزا ميخواه يچطور م يعمران فيمشخص شود كه در رد دي: باندكرد انيداد، ب شيگذاشت و افزا فيتوان رد ياز موضوعات را م يبرخ نكهيبه ا
 فياز رد يو برخ يكه در بخش جار ييعددها ١٤٠٠مشخص شود كه در بودجه  ديبا م،ياوريب ميخواه يسبز را از كجا م يوروب و فضارفت ،يبخش عمران يعددها

و سرفصل ها نسبت به  يجار يهافياز رد يبرخ نكهيبا اشاره به ا ايشان كند. دايپ شيخواهد افزا يچگونه م ميپروژه دار زياز ر يها و برخها مانند آسفالت، تملك
ودجه ب شيافزا نيبودجه دارند كه منابع ا شياكار افز لياضافه كار و تعد ا،يحقوق، مزا يها فيها مانند رداز بخش ي: برخعنوان داشتنددارد،  شيسنوات گذشته افزا

 يوقت هنكيبا اشاره به ا يعلوآقاي  است. يموضوعات ما موضوعات كار ستين يشود، موضوعات ما موضوعات شخص يشتريدر محاسبات دقت ب ديبا مشخص شود. ديبا
 نيا دي: نبانداست، خاطرنشان كرد يمحاسبات يندارد و آن خطا يبه بودجه جار يربط نيا ديآ يدر ماه ششم امسال كم م مهيتومان در عدد سهم ب ارديليم ١٤عدد 

محترم عضو  ، يعبداله حامدسپس آقاي   است.  ياشتباه هينظر نيندارد و ا ليتقل تيدارد ظرف يدرصد ٥٥كه رشد  يبودجه جار رايتكرار شود ز گريموضوعات د
بودجه  نيا يو به خوب رديمحاسبه صورت گ ١٤٠٠بودجه  يتك تك بخش ها يبرا دي: باتصريح كردند مشخص شود،  ديبودجه با شيمنابع افزا نكهيبا اشاره به اشورا 
بشود مشكالت  ١٢٥٠: اگر بودجه ندشوند، افزود يبودجه دچار مشكل م نيبا ا يمناطق شهردار نكهيبا اشاره به ا آقاي عبدالهي .ميشود تا دچار مشكل نشو يبررس

در ادامه آقاي   اضافه شود. يتومان هم به بخش عمران ارديليم ٢٠كند و  دايكاهش پ ياز جار ارديليم ١٠توان فكر كرد كه يمسئله م نيا يشود و رو يمناطق حل م
چار د ندهياما در سال آ كند دايكاهش پ يكه بودجه جار ميما هم دوست دار نكهيبا اشاره به ا زين رييس محترم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراجذب،  حجت

 ديبا اي طيشرا نيبا ا نكهيبا اشاره به ا جذبآقاي   داشت. حهيال يها كلدر حوزه رسانه يشهردار ي: در سال گذشته بخش روابط عمومنداظهار كرد م،يشو يمشكل م
 يتومان برسد و گرنه با كاهش بودجه جار ارديليم ١٤٠٠تواند به  يم : كل بودجهنداضافه شود، افزود يبه بخش عمران ايكند  دايپ شيافزا يتومان ارديليم ١٢٤٠بودجه 

 ٢٣ردن كم ك تيظرف يبودجه جار نيشود بنابرا ميترم ديبا مجددبودجه  نيو ا ديآ يم حيلوا دوباره ندهي: در سال آايشان تصريح كردند .ميشو يدوباره دچار مشكل م
 دياعتبار خر فيدر رابطه با رد نكهيبا اشاره به ا شورامحترم عضو  ، رزاديش فاطمهخانم در ادامه   داد. شيتوان افزا يم زيرا ن يعمران هيدارد و سهم يتومان ارديليم
به  دياب نكهيبا اشاره به ا سركار خانم شيرزاد نشده است. يبارها تذكر داده شده اما هنوز توجه نهيزم ني: در اندشده است، اظهار كرد يآسفالت كم توجه شيو افزا ريق

 ،يچاركاليپ ن،يمعلول شگاهيدر مناطق آسا يبه احداث پارك محله ابايد : تصريح كردنددر مناطق كم برخوردار و كم توسعه توجه شود،  ياموضوع احداث پارك محله
 كنديم دايپ شيافزا ندهيسبز در شهر رشت در سال آ يسرانه فضا نكهيا انيبا ب شورا محترم عضو  شود. ياژهيامام رضا(ع) توجه و يخرمشهر و كو يآزاد، كمربند

سال و  كياست و  يهكتار ١٤٠٠در منطقه الكان كه مرحله صفر را به اتمام رسانده است و الحاق باغ  يابه پروژه يتومان ارديليم ٢٥: اختصاص بودجه عنوان داشتند
بودجه ز ا توان بودجه پارك الكان را  يبرخودار مص اعتبار به مناطق كميتخص يبرا نكهيبا اشاره به ا ايشان است. يمانده كار اشتباه يعيمنابع طب ردادبه اتمام قرا مين

محالت كم برخوردار استفاده كرد تا  يرا برا گريتومان د ارديليم ١٠توان  ياست و م يتومان كاف ارديليم ١٥بودجه پارك الكان  ي: براندكرد انيكاهش داد، ب يجار
    .ميو به مطالبات به حق مردم پاسخ ده رديشورا قرار بگ هدر حوز يعدالت محور

ا اشاره ب آقاي رسولي بودجه انجام گرفته است. اتيكل ي: كارهاندجلسات بودجه برگزار شده اظهار كرد نكهيشورا با اشاره به ا محترم عضو ، يرسول رضادر ادامه آقاي 
  هنوز وجود دارد. يعمران يشود صحبت كرد و دغدغه هايهم م اتيدر مورد جزئ ند:كرد انيانجام شود، ب قيدق ديبودجه با يبررس نكهيبه ا

  
زار و دويست و پنجاه (معادل هريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢رشت به مبلغشهرداري ١٤٠٠كليات بودجه پيشنهادي سال  متن مصـوبه شـورا:

به مبلغ  % ٧٦/٥٥ريال و سهم بودجه عمراني نيز با ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٣٠/٥مبلغ  به % ٢٤/٤٤اي (جاري)  با ، سهم بودجه هزينهليارد تومان)مي
 ٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ريال،تملك دارايي مالي به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٧٠/٦اي به مبلغ ريال)،(شامل بودجه تملك دارايي سرمايه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٧٠/٦

ميليارد تومان بازآفريني  ٨٥سرمايه گذاري،  ميليارد تومان ١٠٠ريال به اضافه  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ديون قطعي شده سنواتي به مبلغ همچنين ريال و 
  ميليارد تومان (پيوستي) به شرح؛ ٢٢٠و بند واو 
 ميليارد تومان جهت اجراي پروژه هاي باز آفريني از طريق جذب اعتبارات دولتي. ٨٥ـ مبلغ 
كرد آن بابت بدهي شهرداري به ادارات دولتي، ديون مالياتي و بازپرداخت بدهي ميليارد تومان جهت جذب اوراق تسويه و هزينه  ٢٢٠ـ مبلغ 

 هاي بانكي.
هاي صدرالذكر در صورت عدم تحقق و اجرا ميليارد تومان جهت تأمين اعتبار پروژه هاي سرمايه گذاري بودجه، در صورتيكه رديف ١٠٠ـ مبلغ 

بار و كسر اعتنگذارد. همچنين به دليل لزوم تراز بودن درآمدوهزينه قابليت جابجايي درگزارشات دوره اي مربوط به عملكرد بودجه اي تأثير
رأي مخالف، مورد تصويب  ٢رأي موافق و  ٨و اليحه نداشته باشد.  با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا با  ٢٨از طريق اعمال ماده 

  قرار گرفت.
 آتي مورد بررسي قرار گيرد. ـ همچنين مقرر شد؛ جزئيات بودجه در جلسات



  

~ ١٣۶ ~ 
 

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ٢  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٩٧٨اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه  ٢٤/٩/٩٩مورخ  ٢٠٩٥ثبت شده به شماره  ١٦/٩/١٣٩٩

 ١٤٠٠اي پيشنهادي سالشورا به پيوست ارزش قيمت منطقه
  جهت بررسي و تصويب. "شهرداري رشت

ــورا مطرح و پس از بحث و  ــيون تلفيق ش در كميس
 ٢٥پيشنهاد شهرداري با ميانگين رشد تبادل نظر با 

مقرر گرديد؛ موضوع در صحن شورا تصميم  % ٣٠تا 
  گيري شود.

١٣/١٢/٩٩  ٤٠  

بلوك كه اگر  ٨٠در  اند،دهيكش ياري: دوستان تاكنون زحمات بسند اظهار داشت ياارزش منطقه نييدر خصوص تع رمضانپور سپس آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 ميمختلف بتوان اطقدر من ميدواريام زين ندهيشد و سال آ يبلوك كارشناس ٢٠سال گذشته  م،يماه تالش هست ٨٠٠ ازمنديماه وقت گذاشته شود ن ١٠ها هركدام آن يبرا

 ٣٠ زيكل ن نيانگيصورت مو به درصد ٢٥ يدرصد و در معابر فرع ٤٠ يدر معابر اصل نكهيا انيبا ب ايشان  شود. جاديالزم ا يهاهياصالح ازيتا در صورت ن ميبه توافق برس
ولت ارائه كه د يفانياند. در بحث بافت فرسوده دولت در حال كار كردن است، تخفارائه كرده يگريرا در اعداد د ييهاشنهادي: دوستان پند گفت ،ه است افتي شيدرصد افزا

مالك  رسوده: در بافت فند كرد ديشورا تأك محترم استير  . ابدي شيمناطق افزا نيا يمبلغ مدنظر برا دينبا يتقدم از نظر فناست و بنده مع طقمنا نيا ياياح يبرا كنديم
عنوان مخالف اظهار به يعلو نيرحسيام ديسسپس آقاي   . درصد است ٢٥ نيانگيبنده م شنهادي. پ و همان مبلغ گذشته در نظر گرفته شودشد مصوب با زانيم بايد

 ها سه برابر شده استكه بر اساس تمام محاسبات ما ارزش آن ييهااباني. خ ميكنيكم م يصلا يهاابانيموضوع مطرح شد، ما عمالً از خ نيا زي: در جلسه گذشته نند داشت
قاي در ادامه آ  . ميرا كاهش ده يو معابر مردم عاد ميده شيرا افزا يمعابر اصل ميهست. اگر نگران  ميمناطق و معابر هست نيدنبال مماشات با ا ليدانم به چه دلي. بنده نم

 شيافزا شنهاديپ . در نظر گرفته شود يدرصد در معابر فرع ٢٠و  يدرصد در معابر اصل ٣٠ ،يتوجه عوارض در سال جارقابل شيتا با توجه به افزا ند داد شنهاديپ  جذب
 درآمد. شهر يشورامحترم  ياعضا بيگذاشته شد و به تصو يبه رأ يبه معابر فرع يدرصد ٢٥و  يدر معابر اصل يدرصد ٤٠

شهرداري رشت (پيوستي) با  ١٤٠٠اي پيشنهادي سال اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص ارزش قيمت منطقه متن مصـوبه شـورا:
 رأي مخالف، مورد تصويب قرار گرفت. ٣رأي موافق و  ٦تن از اعضاي محترم شورا، با  ٩درصد، با توجه به حضور  ٣٠ميانگين رشد 



  

~ ١٣٧ ~ 
 

  

  

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

    ٣  ٦   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ١٨/١٢/١٣٩٩و  ١٣/١٢/١٣٩٩بررسي غيبت آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ   ٣

  ........................................................................................................................................................................................................................................................ خالصه مفيد مذاكرات :
اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و شوراي  نامه داخليآيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:

شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص  ١٨/١٢/١٣٩٩و  ١٣/١٢/١٣٩٩نظر و اخذ رأي غيبت  آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ تبادل
 داده شد.

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٣٨ ~ 
 

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٤جلسه رأس ساعت 

  

 

 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٤

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

العاده شورا به منظور بررسي لوايح اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوق نظر و اخذ رأي، بههمچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:
-، ش رف٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦١٨-و شهرداري ش رف ١٧/١٠/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٣٨٣-پيشنهادي شهرداري به شماره هاي؛  ش رف

 ١٣٩٩ -٩٩٢٢-، ش رف٥/١١/٩٩مورخ  ١٣٩٩ -٩٤٣٠-،  ش رف٠٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٢-، ش رف ٣/١٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٣٦
، ٣٠/١١/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ١٠٤١٦، ش رف ـ ١٩/١١/٩٩مورخ  ١٣٩٩ -١٠٠٤٥-، ش رف١٦/١١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧١٧٤-، ش رف١٥/١١/٩٩مورخ 
 ١٦٩١٩/٩٩/٨٠٢٩و  ٢٠/١٢/٩٩مورخ  ١٦٧٦٦/١/٩٩/٨٠٢٩و بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به شماره  ٢٢/١٠/٩٩مورخ  ١٣٩٩ -٩٢٥٥-ش رف
شنبه مورخ روز يك ١١شورا، رأس ساعت   ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٠و  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٠٩و همچنين نامه هاي شماره  ٢٣/١٢/٩٩مورخ 

 برگزار گردد. ٢٤/١٢/١٣٩٩

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٣٩ ~ 
 

  

اسالمي در محل ساختمان شوراي  ١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصدو نود و يكمين جلسه٢٣/١٢/٩٩مورخ   ٢٧٩٤براساس دعوتنامه شماره 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   : هجلس اتدستور

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

 شماره ش رف شهرداري به  شنهادي  سي اليحه پي صوص افزايش اعتبار  رديف  ١١/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٢٥-برر  ١٧٠٢٠١در خ
سالجاري تحت عنوان سنوات كاركنان"بودجه  سر از برخي از رديف هاي تملك دارايي هاي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠به مبلغ  "حق  ريال و با ك

  .١٧٠٢٠١اري سرمايه اي و اضافه نمودن به رديف اعتب

 شماره ش رف شهرداري به  شنهادي  سي اليحه پي صوص پرداخت مبلغ ١٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٤٤٣-برر  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠در خ
ست( ستان، از )تومان ميليون بي سالمي ا شوراهاي ا سال  ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف كمك مالي به هيأت عالي نظارت بر انتخابات  بودجه 

  ."تشويقي هاي پرداخت و هدايا"جاري تحت عنوان 

 ريال (دو  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠در خصوص پرداخت مبلغ ١٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١١٦٥-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رف
 به كمك"بودجه ســالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف ميليون تومان) كمك مالي به مركز نيكوكاري حضــرت زينب (س)، از

  ).NGOنهاد ( مردم هاي سازمان

 ريال (يك  ٠٠٠/٠٠٠/١٠در خصوص پرداخت مبلغ  ٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٢٠-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رف
سرايي، از رديف اعتباري  شرف مال سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢ميليون تومان) كمك مالي به خانم فاطمه ا ساماندهي و "بودجه 

  ."كمك به اقشار آسيب پذير

 شماره ش رف شهرداري به  شنهادي  سي اليحه پي صوص پرداخت مبلغ ١٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٢٣-برر ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠در خ
ــه خيريه(پنج ميليون تومان) كمك ــس ــالجاري تحت ١٥٠٢٠٧اعتباري رديف نور امامت،ازالههمالي به موس  بهكمك"عنوانبودجه س

  .  "خصوصي موسسات

  شنهادي سي اليحه پي شماره ش رفبرر صوص پرداخت مبلغ ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٤٢٥-شهرداري به  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠در خ
ــتان گيالن ،از بودجه  ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف (پنجاه ميليون تومان) كمك مالي به پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي اس

  تشويقي. هاي پرداخت و هدايا"سالجاري تحت عنوان

 سي اليح شماره ش رفبرر شهرداري به  شنهادي  صوص افزايش اعتبار رديف  ١٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٣٨٣-ه پي   ١٢٠٢٠٨در خ
سال جاري تحت عنوان  سافر به مبلغ  "واگذاري خدمات ترافيكي"بودجه  سر از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠سازمان حمل و نقل بار و م ريال با ك

ضافه نمودن به رديف اعتباري ونقلسازمان حمل"هاو ميني بوس تعمير و نگهداري اتوبوس ها"٤٠٣٠١٠٠١رديف اعتباري  سافروا باروم
  همان سازمان. ١٢٠٢٠٨

 ٠٠٠/٠٠٠/٢٣٠در خصــوص پرداخت مبلغ  ٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦١٨-بررســي اليحه پيشــنهادي شــهرداري به شــماره ش رف 
(اجراي برنامه هاي  ١٢٠٢٠٥تان گيالن، از رديف ريال(بيسـت وسـه ميليون تومان)جهت كمك به سـتاد بازسـازي عتبات عاليات اسـ

  آموزشي ، مذهبي، فرهنگي و هنري) سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي.

 شماره ش رف شهرداري به  شنهادي  سي اليحه پي صوص پرداخت مبلغ   ٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٣٦-برر ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠درخ
ساعدت شت، از رديف اعتباري مالي به ناحيه مق (چهل ميليون تومان) م ستان ر شهر سيج مركزي  سالجاري  ١٢٠٢٠٥اومت ب بودجه 

  سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي. "اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري"تحت عنوان

 تقسيط  نامه اجراييدر خصوص اصالحيه آيين ٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٢-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  به شماره ش رف
  مطالبات شهرداري رشت.

 ٢٤/١٢/٩٩مورخ :         ١٩١ماره:  جلسه ش           



  

~ ١۴٠ ~ 
 

 شماره ش رف شهرداري به  سي اليحه  صوص ٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٠-برر شو زهيجا"در خ صول  يقيت ساز و و ساخت و  در امر 
  ."مطالبات شهرداري

 اعتباري افزايش اعتبار برخي از رديف هاي "در خصوص  ١٥/١١/١٣٩٩مورخ ١٣٩٩-٩٩٢٢-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري ش رف
اصالح "بودجه سالجاري تحت عنوان  ٤٠٢٠٣٠٠٥ريال با كسر از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠/٢٠به مبلغ  "سازمان مديريت آرامستانها

  مركز و اضافه نمودن به رديف هاي اعتباري سازمان آرامستان . "سيستم روشنايي معابر و خيابان ها

 شماره ش ر شهرداري به  شنهادي  سي اليحه پي صوص  ١٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ٧٢٧٤-فبرر  ٢٠٣٠١٠٠٣افزايش اعتبار رديف"در خ
سالجاري تحت عنوان سر از رديف هاي اعتباري به ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢٠به مبلغ   "هزينه رفت و روب و جمع آوري زباله"بودجه  با ك

  . ٢٠٣٠١٠٠٣شرح جدول پيوستي و اضافه نمودن به رديف اعتباري 

 شن سي اليحه پي شماره ش رفبرر شهرداري به  صوص افزايش   ١٩/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٠٤٥-هادي    ١٢٠٥٠١رديف اعتباري در خ
ــالجاري تحت عنوان ــريات و مطبوعات"بودجه س ــنهادي از  "چاپ و خريد نش ــر مبلغ پيش بودجه  ١٢٠٢٠٣ اعتباري  رديفو با كس

  .١٢٠٥٠١مودن به رديف و اضافه ن "حقوق و مزاياي مأمورين انتظامي"سالجاري تحت عنوان 

 در خصوص جابجايي كيوسك خواهران غالمي  ٣٠/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٤١٦-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رف
  .مورد اجاره آقاي محمد رجب زاده  ٢٤يوسك مطبوعاتي شماره و  ك

 شماره  ش رف صوص  به  شهرداري در خ سي اليحه  صوص جايگزيني ٢٩/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٢٥٥-برر  اجراي جهت زمين درخ
  آبي. پارك مشاركتي پروژه قرارداد

 شماره ش رف شهرداري به  شنهادي  سي اليحه پي صوص  ١٨/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٦٨٦-برر سرمايه "در خ شويقي پروژه هاي  ت
  ."گذاري در دوره كرونا

  ار محترم شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص اصالح و خزانه د ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٠٩بررسي نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره
  ريال. ٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  ١٣٩٩متمم بودجه سال 

  شماره شورا به  صوص بودجه  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٠بررسي نامه وارده در دبيرخانه  شت درخ شهر ر شوراي اسالمي  خزانه دار محترم 
  ريال (هزينه).٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ريال(درآمد) و مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠مي شهر رشت با مبلغ شوراي اسال ١٤٠٠پيشنهادي سال 

  مصوبات يكصد و هشتاد  ٢پيرامون بند  ٢٠/١٢/٩٩مورخ  ١٦٧٦٦/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
  ."امه ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز شيوه ن "شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع ٢٩/١١/٩٩و ششمين جلسه مورخ 

  شماره شت به  ستان ر شهر سي نامه فرمانداري محترم  صوبات  ٥و  ٣، ١پيرامون بندهاي  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ١٦٩١٩/١/٩٩/٨٠٢٩برر م
سه مورخ  شتاد و هفتمين جل صد و ه شرح؛ (واگذاري  امور مربوط به حمل ٦/١٢/٩٩يك ضوعاتي به  شت با مو شهر ر سالمي  و  شوراي ا

شويقي پروژه  ساب هاي بانكي به عنوان عامل خزانه و جايزه ت ستيجاري)، افتتاح ح شهري (خودروهاي ا شهري و برون  نقل درون 
  سينما انقالب رشت.

 سازوكار  "درخصوص  ٢٤/١٢/٩٩/ش مورخ ٢٨٣٩/٩٩ شماره بررسي طرح نه تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به
  مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده. "١٣٩٩ز متقاضيان اخذ پروانه ساختماني در سال دريافت عوارض ا

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد  رحمت اماني، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با ، منشي محترم شــورامحمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  .داشتند

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
د اظهار داشتن، عرض سالم و خيرمقدم به اعضاي محترم شورا و اصحاب رسانهبا ي اسالمي شهر رشت شورا ييس محترمر، ياحمد رمضانپور نرگس در ابتدا آقاي    

  با توجه به حجم زياد لوايح ، اميدوارم  در جلسه امروز با سرعت قابل قبولي بتوانيم تمام لوايح را بررسي كنيم. :
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  نطق پيش از دستور ناطق اول:
 زا فيلمي كهمجازي در قالب  فضاي در كه مباحثي ، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا اظهار داشتند : پيرامونسيد امير حسين علويآقاي 
 حتي مي تواند جرم تلقي باشد همراه داشته را عمومي اذهان تشويش بحث نكرده  خداي بود اگر آميز شيطنت غالب آن بخش و به نظر بنده شد منتشر شورا صحن

 روز گذشته جلسه ايشان ادامه دادند : در  بود . ايمنطقه ارزش قيمت افزايش منتشر شد و موضوع آن شورا صحن كه از بود تصويري خصوص در ديگر شود . بحث
اين موضوع مطرح  حضور داشتند و حسب بحث هايي كه پيرامون رشت شهرداري اقتصادي معاون محترم مالي ، و شهرسازي محترم معاون هر دو عمران كميسيون
است را  اطارتب در مردم زندگي با كه پوياتر مباحث اين چنيني دريشورا سعي كنند ق عمومي روابط بهتر است دوستان كه ايراد كردند ، ، مجدد توضيحاتي شده بود

 قيمت گذشت ؛  عمران محترم كميسيون رييس عنوان به رمضانپور آقاي رياست گذشته كه به سال از غير ٩٢ سال از آقاي علوي عنوان داشتند :  كنند . منتشر
 ورط پذيرفت و اين موضوع صورت اين شهرداري پيشنهاد سال جاري نيز بنا به نداشتيم . ايمنطقه  قيمت ارزش افزايش شد و ما سازي بلوك شهري متناسب٢٠

 نشان واكنش موضوع اين به نسبت هم شهرداري كه است بهتر و است محض كذب كه كرده ان هم با هدايت از درون شورا، قيام شهر عليه مردم شورا كه شد عنوان
خ مناسبي پاس شورا عمومي افتد كه انتظار مي رود روابطمي اتفاق شورا اين مديريتي حوزه و شورا محترم اعضاي همچنين پيرامون كند . منتشر را پاسخ مناسبي و داده

د پيشنها با شهر اصلي هايخيابان در منطقي ارزش قيمت افزايش %٤٠ در اين خصوص ارائه كند . رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا تصريح كردند :
 اصل است . پس %٢٥ فرعي هايخيابان براي عدد اين گرديد موافقت %٤٠ با شورا تصويب با كه بود %٤٧ پيشنهاد ابتدا شورا صورت پذيرفت . تصويب و شهرداري

 و دارد مناطق به بستگي هم فرعي هايخيابان . در است محض كذب ، شد افزايش دچار شهر ضعيف مناطق و فرعي هايخيابان مخصوصاً و هاخيابان كل كه موضوع
 ارند.د رويكرد كاسبكارانه ها كه كميسيون كند مطرح را موضوع اين شورا محترم اعضاء شهر يكي از شوراي است. اينكه در ميانگين واقع در و است متفاوت هاقيمت

 سوال زير را ها عملكرد و كاركردها ما عمالً يعني محترم مطرح شوداعضاء  از يكي صورت گيرد  يا چنين گماني از تلقي اينچنين اگر دارد . عضو پنج كميسيون هر
عضو محترم شورا در خصوص معافيت    نيست و منافع عامه مردم مطرح است . چيزشخصي هيچ شورا در به اين دليل است كه شورا كنممي تأكيد من بريم .اينكهمي

 معماري در كه هايي سرانه ميانگين از يعني متري، ٩٠ واحد دو متر يعني ١٨٠دارد .  عوارض معافيت رشه نشين ضعيف مناطق در مترمربع ١٨٠عوارض ابراز كردند : 
ييس ر  بود . بزرگي كار كه كرد مصوب نشين ضعيف مردم براي شهر شوراي امسال كه بود اتفاقي اين و است بيشتر هم گرفتند نظر در فرد هر براي شهرسازي و

 خود رفهتع مهندسي و نظام  شهرداري  نسقي واحدهاي اين بود كه براي شده ارائه بنده توسط كه توسعه شهري شورا  افزودند : پيشنهاديمحترم كميسيون عمران و 
انتها خطاب  آقاي علوي در  داد. انجام شهر اسالمي شوراي كه بود بزرگي كارهاي ، اينها كنند جهت دريافت و أخذ  پروانه ساخت ترغيب را مردم كه دهند كاهش را

متوالي هر يك از  غير غيبت جلسه ١٢ و متوالي غيبت جلسه ٦ قانون طبق اينكه نخست؛ دارم محترم شورا خواهشي رياست از به رييس محترم شورا عنوان داشتند :
 حنص در يا مربوطه هاي كميسيون متوالي در ماه دو شود . چنانچه احدي شوراي شهر بررسي صحن در يا مربوطه هاي دركميسيون عضويت به جهت سلب بايد اعضا

اين  شما زا بنده موكد ديگر خواهش  با توجه به ليست ورود و خروج و حضور و غياب اعضا در جلسات موضوع بايد با شفافيت پيگيري گردد . باشد نداشته شورا حضور
عمومي محترم شورا  روابط ذهان عمومي مي شود، رياست محترم شورا واست در خصوص موضوعات مرتبط با شوراي شهر رشت و مديريت شهري كه سبب تشويش ا

  پاسخ مناسب  و در خور ارائه كنند.

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ١٩/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٦٩ثبت شده به شماره   ٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٥٧٠-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١
  اعالم وصول شد. "به خانم كافيه حق شنو گيگاسريكمك مالي  "خصوص

در دبيرخانه شورا در  ١٧/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٤١ثبت شده به شماره  ١١/١٢/٩٩مورخ ١٣٩٩-١٠٩١٢-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٢
  اعالم وصول شد. "اميرمستوفيان احمدرضا آقاي به متروكه كوچه از مترمربع ٦٣ مقدار واگذاري"خصوص

در دبيرخانه شورا در  ١٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٣٤ثبت شده به شماره   ١٢/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٩١٨-حه شهرداري رشت به شماره ش رفـ الي٣
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث  "هاي غيرهمسطح ميدان نيروي دريايي و ميدان امام حسين(ع) شهر رشتاحداث تقاطع"خصوص

  ه اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.و تبادل نظر و اخذ رأي ب

در دبيرخانه شورا در  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٦ثبت شده به شماره  ١٢/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٩٢٥-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٤
نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت سه مطرح و پس از بحث و تبادلبا قيد يك فوريت در جل "انعقاد قرارداد نت بانك ملي واقع در مسكن مهر"خصوص

  با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.
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در دبيرخانه شورا در  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٤ثبت شده به شماره  ٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٠٣-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٥
حيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات و اصال"خصوص

نظر و اخذ رأي با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "١٤٠٠سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت پيشنهادي سال 
  فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. ضمن مخالفت با دو

در دبيرخانه شورا در  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٩ثبت شده به شماره  ١٦/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٠٢٧-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٦
  اعالم وصول شد. "ال خزرقدرالسهم شهرداري بابت تفكيك زمين تعاوني ناوگان شم"خصوص

در دبيرخانه شورا در  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٥ثبت شده به شماره  ١٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٩٦٧-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٧
  اعالم وصول شد. "به مالك مجاور ٣٨٩١٧واگذاري نهر متروكه به پالك ثبتي "خصوص

در دبيرخانه شورا در  ٢٤/١٢/٩٩مورخ ٢٨١٣ثبت شده به شماره  ١٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٩٢٠-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٨
  اعالم وصول شد. " ٩٣٥و  ٩٣٤، ٩٣٣تملك پالك ثبتي "خصوص

  جلسات: اتدستور
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ثبت شده به شماره   ١١/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٢٥-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به افزايش  ١٧/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٤٢

ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠به مبلغ  "حق سنوات كاركنان"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٧٠٢٠١اعتبار  رديف 
يه اي براساس ليست پيوستي و اضافه نمودن به و با كسر از برخي  رديف هاي تملك دارايي هاي سرما

ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠، با عنايت به كمبود اعتبار كد مذكور كه با اعتبار مصوب ١٧٠٢٠١رديف اعتباري 
شهرداري را براي تأمين اعتبار هزينه حق سنوات همكاران بازنشسته دچار مشكل نموده و امكان 

اند مقدور نمي باشد به جهت رفع مشكل بازنشستگي نائل شدهپرداخت به همكاران محترمي كه به مقام 
  اين عزيزان كه سالها خدمت صادقانه به شهرداري ارائه نمودند، اقدام نمايد.

       

  ........................................................................................................................................................................................................................................................ خالصه مفيد مذاكرات :
بودجه  ١٧٠٢٠١پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار  رديف ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه   متن مصـوبه شـورا:  

ريال و با كسر از برخي از رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠به مبلغ  "حق سنوات كاركنان"سالجاري تحت عنوان
 رديد.، به اتفاق آرا موافقت گ ١٧٠٢٠١براساس ليست پيوستي و اضافه نمودن به رديف اعتباري 

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

    -  ١٠  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴٣ ~ 
 

  

  
  
  
  
  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به شماره  ١٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٤٤٣-شهرداري رشت به شماره ش رفاليحه دوفوريتي 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٢١

كمك مالي به هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي  )تومان ميليون بيست(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠
 بر نظارت عالي هيات محترم رياست ٥/١٢/٩٩/ن/ه/م مورخ ١٢٩ شماره درخواست به عنايت ن بااستا

 شروع به توجه با مالي كمك و مساعدت دريافت بر مبني گيالن اسالمي شوراهاي انتخابات دوره ششمين
 رديف هيات و از تجهيز و اندازي راه ضرورت مذكور و  عالي هيات اجرايي و قانوني تكاليف فرآيند

  اقدام نمايد. "تشويقي هاي پرداخت و هدايا"بودجه سال جاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٤ اعتباري

       

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

 بيست( ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه   متن مصـوبه شـورا:
بودجه سال جاري تحت  ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف كمك مالي به هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي استان، از )تومان ميليون
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. "تشويقي هاي پرداخت و هدايا"عنوان 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاي شوراي اسالميآراء   رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴۴ ~ 
 

  

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به شماره  ١٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١١٦٥-شماره ش رفاليحه دوفوريتي شهرداري رشت به 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت   ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٨
ريال (دو ميليون تومان) كمك مالي به مركز نيكوكاري حضرت زينب (س) ، حسب  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠مبلغ

 مبني اسالمي شوراي مجلس در رشت شهرستان محترم نماينده ١١/١١/٩٩ /د مورخ١١٢٣/٥مكاتبه شماره 
 قاضايت بضاعت بي و افراد نيازمند مسكوني واحد بازسازي كه براي مذكور نيكوكاري مركز درخواست بر

بودجه سالجاري  ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف است و از نموده را بلوك سنگ عدد ٥٠٠ تامين جهت مساعدت
  اقدام نمايد. ")NGOنهاد ( مردم هاي سازمان به كمك"تحت عنوان

       

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

ريال (دو ميليون  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي  تن مصـوبه شـورا:م
 هاي سازمان به كمك"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف تومان) كمك مالي به مركز نيكوكاري حضرت زينب (س)، از

 ) به اتفاق آرا موافقت گرديد.NGOنهاد ( مردم

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴۵ ~ 
 

  

  
  
  
  
  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به شماره  ٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٢٠-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت  ١٧/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٤٣

ريال (يك ميليون تومان) كمك مالي به خانم فاطمه اشرف مالسرايي با عنايت به  ٠٠٠/٠٠٠/١٠مبلغ
رم اداره ي منطقه دو كميته رياست محت ١/٤/٩٩مورخ ٥٦٤٠٧٩/١درخواست نامبرده و حسب نامه شماره 

امداد امام خميني (ره) رشت مبني بر اينكه نامبرده كه تحت حمايت آن كميته بوده و به دليل مشكالت 
ساماندهي "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢مالي تقاضاي كمك مالي نموده است و از رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "و كمك به اقشار آسيب پذير

       

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

ريال (يك ميليون  ٠٠٠/٠٠٠/١٠ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
ساماندهي و كمك به اقشار "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢تومان) كمك مالي به خانم فاطمه اشرف مالسرايي، از رديف اعتباري 

 اتفاق آرا موافقت گرديد.به  "آسيب پذير

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴۶ ~ 
 

  

  
  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به شماره  ١٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٢٣-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٧
 مكاتبه ،حسبريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به موسسه خيريه الهه نور امامت  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠مبلغ

 در كه امامت نور الهه خيريه محترم موسسه مديره هيات رئيس و مدير ٢٨/١١/٩٩مورخ  ٢٣٤٨٥٦ شماره
 و احسان رزمايش برگزاري جهت نمايند و مي حمايت بدسرپرست و آموزان يتيم دانش از حمايت زمينه

 كمك و مساعدت تقاضاي تحت پوشش، مددجويان معيشتي كمك بسته ١٠٠٠ توزيع هدف با نيكوكاري
بودجه  ١٥٠٢٠٧ اعتباري رديف امر خداپسندانه و از اين تحقق در ياري اند، به جهت نموده را مالي

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

       

 نيريخانم ش تيريالهه نور به مد هيريموسسه خ يبرا يشتيبسته كمك مع ١٠٠٠ هيتهاليحه درخصوص  در ادامه آقاي علوي  خالصه مفيد مذاكرات :
با  دهبن . خواهد شد يهعدد قابل توج) توجه به تعداد پك  (باشود  ين ماهزار توم صديهر پك آن حدود س متي؛ كه ق هزار بسته هي: تهند داشت انيب يحانير

ا ش  حهيال نكهيشورا فرستاده شده اما نظر  بنده با توجه به ا يموسسه با نامه  نيا ي حهيال يكامل دارم هر چند كه تقاضا ييالهه نور آشنا هيريموسسه خ
  . دينموسسه اعالم نما نيرا با كمك به ا انمحترم موافقتش اين است كه اعضايبه شورا آمده  زين

ريال (پنج ميليون  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠مبلغضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري  در خصوص پرداخت    متن مصـوبه شـورا:
،  "خصوصي موسسات به كمك"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧ اعتباري رديف تومان) كمك مالي به موسسه خيريه الهه نور امامت، از

 رأي مخالف، موافقت گرديد. ١رأي موافق و  ٩با 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ١  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴٧ ~ 
 

  

  
  
  
  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت شده به شماره  ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٤٢٥-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به  پرداخت    ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٢٠
-فرماندهيريال (پنجاه ميليون تومان) كمك مالي به پليس راهنمايي و رانندگي ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠مبلغ

 يسپل محترم رئيس ١٣/١٢/٩٩مورخ ١٢/٩٩/١٢/٠١/٣٣١٣شمارهدرخواستگيالن،حسباستانانتظامي
 ياستر انتخابات زمان بودن رو پيش در به با توجه گيالن، استان انتظامي فرماندهي رانندگي و راهنمايي
 محوله ماموريت هاي انجام در بهتر چه هر آمادگي جهت به و ١٤٠٠ سال ماه خرداد در شوراها و جمهوري

 ماتملزو و تجهيزات نوسازي براي باشد، داشته رشت شهر سطح در محسوس و پررنگ حضوري بتواند كه
بودجه  ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف از دارند و را مالي كمك دريافت و مساعدت ترافيكي تقاضاي اقالم و

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

       

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

ريال (پنجاه  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠شهرداري در خصوص  پرداخت  مبلغ ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي  متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف ميليون تومان) كمك مالي به پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان گيالن،از

 به اتفاق آرا موافقت گرديد. "تشويقي هاي پرداخت و هدايا"عنوان

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  شوراي اسالميآراء اعضاي   رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴٨ ~ 
 

  

  
  
  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت شده به  ١٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٣٨٣-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٧شماره 

واگذاري "بودجه سال جاري تحت عنوان  ١٢٠٢٠٨دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار رديف 
ريال و با كسر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠مسافر به مبلغ سازمان حمل و نقل بار و  "خدمات ترافيكي

تعمير و نگهداري اتوبوس ها "بودجه سال جاري تحت عنوان  ٤٠٣٠١٠٠١از رديف اعتباري 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر و اضافه نمودن به رديف اعتباري  "و ميني بوس ها

ميزان افزايش  ،١٣٩٩، با عنايت به اينكه در زمان تدوين و تنظيم بودجه سال ١٢٠٢٠٨
سازمان  ١٢٠٢٠٨درصد اعالم و مبناي پيش بيني براي رديف  ١٥حقوق نيروهاي حجمي 

 ٩٩درصد بوده است، حاليه اين ميزان براي سال  ١٥حمل و نقل بار و مسافر نيز با افزايش 
سازمان با كمبود اعتبار مواجه  ١٢٠٢٠٨درصد افزايش داشته و رديف اعتباري  ٣٥تا 

  اقدام نمايد. گرديده است، 

ــامــه  ـــيون برن در كميس
ـــورا  جه و حقوقي ش وبود
ــه  ــح ــا الي ــرح و ب ــط م
  پيشنهادي موافقت گرديد.

  

سيون حمل و نقل  در كمي
شورا مطرح و با  و ترافيك 
اليحه پيشــنهادي موافقت 

  گرديد.

١٨٢  

  

٩٤  

١٧/١٢/٩٩  

  

  

٥/١٢/٩٩  

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

واگذاري "بودجه سال جاري تحت عنوان   ١٢٠٢٠٨ي در خصوص افزايش اعتبار رديف با مفاد اليحه پيشنهادي شهردار  متن مصـوبه شـورا:
تعمير و نگهداري " ٤٠٣٠١٠٠١ريال با كسر از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠سازمان حمل و نقل بار و مسافر به مبلغ  "خدمات ترافيكي

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.١٢٠٢٠٨رديف اعتباري بهونقل بارومسافر و اضافه نمودن سازمان حمل "اتوبوس ها و ميني بوس ها

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴٩ ~ 
 

  

  
  
  
  
  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

ثبت شده به شماره   ٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦١٨-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا  مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به   ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧١

عتبات عاليات  ريال(بيست وسه ميليون تومان) كمك مالي به ستاد ٠٠٠/٠٠٠/٢٣٠پرداخت  مبلغ 
رئيس محترم ستاد  ٢/١٢/٩٩/ع/س مورخ ٤٧٧/١١٠٢٥استان گيالن، حسب درخواست شماره 

بازسازي عتبات عاليات استان گيالن،كه در امور بازسازي عتبات مقدسه حرم هاي اهل بيت (ع) 
 ١٢٠٢٠٥در عراق، سوريه  و .. تقاضاي كمك مالي جهت انجام امور جاري را نموده اند و از رديف 

سازمان "وهنرياجراي برنامه هاي آموزشي ، مذهبي، فرهنگي"بودجه سالجاري تحت عنوان
  و ورزشي اقدام نمايد.فرهنگي،اجتماعي

ـــيون  در كميس
مه وبودجه و  برنا
ـــورا  حقوقي ش
مطرح و با اليحه 
نهــادي  پيشــــ

  موافقت گرديد.

   

١٧/١٢/٩٩  ١٨٢  

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

ريال(بيست وسه ميليون تومان)جهت  ٠٠٠/٠٠٠/٢٣٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ   وبه شـورا:متن مصـ
(اجراي برنامه هاي آموزشي ، مذهبي، فرهنگي و هنري) سازمان  ١٢٠٢٠٥كمك به ستاد بازسازي عتبات عاليات استان گيالن، از رديف 

 آرا موافقت گرديد. فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، به اتفاق

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵٠ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

ثبت شده به شماره  ٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٣٦-شهرداري رشت به شماره ش رفاليحه 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد نسبت به  ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧٧

ريال (چهل ميليون تومان)  مساعدت مالي به ناحيه مقاومت بسيج  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠پرداخت مبلغ 
فرمانده  ١٠/١٠/٩٩/م ز مورخ ١٧٠/٢١٧/٣٠١/٥٦٥امه شماره مركزي شهرستان رشت، حسب ن

محترم ناحيه مقاومت بسيج مركزي شهرستان رشت مبني بر اينكه سازندگي سپاه رشت به 
جهت محروميت زدايي در حوزه مسكن اقدام به ساخت تعدادي واحد منزل مسكوني براي افراد 

جه به افزايش مصالح و نوسانات بازار تعدادي نيازمند با همكاري كميته امداد نموده است كه با تو
از واحدهاي مسكوني نيمه تمام مانده است و براي اتمام پروژه تقاضاي مساعدت مالي كرده 

اجراي برنامه هاي آموزشي ، "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٢٠٥است و از رديف اعتباري 
  اقدام نمايد.سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي،  "مذهبي، فرهنگي و هنري

يون  ميســــ ك در 
جه و  مه و بود نا بر
حقوقي شورا مطرح 
و پس از بحــث و 
تبادل نظر با اليحه 
ــادي  ــه ــيشــــن پ
ــهرداري موافقت  ش

  گرديد.

   

١٧/١٢/٩٩  ١٨٢  

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

ريال (چهل ميليون تومان)  مساعدت مالي  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠داخت مبلغ با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پر  متن مصـوبه شـورا:
اجراي برنامه هاي آموزشي ، "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٢٠٥به ناحيه مقاومت بسيج مركزي شهرستان رشت، از رديف اعتباري 

 سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، به اتفاق آرا موافقت گرديد. "مذهبي، فرهنگي و هنري

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  ديفر

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵١ ~ 
 

  

                                                                                                                                                                                                              

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  

مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٢-رفاليحه شهرداري رشت به شماره  ش 
در  ٩/١١/٩٩مورخ  ٢٤٨٤ثبت شده به شماره  ٥/١١/١٣٩٩

نامه اجرايي دبيرخانه شورا مبني بر تصويب اصالحيه آيين
تبصره  ١٦ماده و ١٤تقسيط مطالبات شهرداري رشت در 

ماده(پيوستي) كه در  ١٧(پيوستي) و قرارداد تقسيط شامل 
قانون  ٧٣ماده راستاي تقسيط باقي مانده مطالبات موضوع 

مجلس  ٢٧/١١/٩٢تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
آئين نامه مالي  ٣٢شوراي اسالمي درخصوص اصالح ماده 

  ها مبني بر اختيار تقسيط تنظيم گرديده است.شهرداري

در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا مطرح و پس 
ـــهرداري ـــنهادي ش با اليحه پيش بادل نظر   از بحث و ت

  موافقت گرديد.
در كميســيون تلفيق شــورا مطرح و پس از بحث و تبادل 

شهرداري شنهاد  صالح  نظر با پي شهرداري با ا شنهاد  با پي
 گرديد.  به شرح ذيل موافقت ٦در ماده 

  ساالنه %٤*تا يك سال با اعمال عوارض اضافه  
  ساالنه %٨*تا دو سال با اعمال عوارض اضافه  
  .ساالنه %١٢*تا سه سال با اعمال عوارض اضافه  

١٨٠  

  

٤٠  

١٠/١٢/٩٩  

  

١٣/١٢/٩٩  

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

 ١٦ماده و ١٤نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهرداري رشت در آيين با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص اصالحيه  :متن مصـوبه شـورا
 ماده(پيوستي) به اتفاق آرا موافقت گرديد. ١٧پيوستي)وقرارداد تقسيط شامل تبصره (با اصالحاتي

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵٢ ~ 
 

  

  
  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١١  

اليحه شهرداري رشت به شماره  ش  
 ٥/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٣٠-رف

مورخ   ٢٤٧٦ثبت شده به شماره  
در دبيرخانه شورا به پيوست  ٨/١١/٩٩

در امر ساخت و ساز و  يقيتشو زهيجا
وصول مطالبات در راستاي افزايش 
نقدينگي، وصول مطالبات شهرداري و 
كمك به شهروندان جهت بررسي و 

  تصويب.

  

  

  

  

شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اليحه  سيون برنامه و بودجه و حقوقي  در كمي
  پيشنهادي شهرداري با اصالحاتي پيوستي موافقت گرديد.

ـــنهادي  ـــورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اليحه پيش ـــيون تلفيق ش در كميس
 گرديد.  فقتبه شرح ذيل موا ٣بند ٢شهرداري با افزايش يك بند و اصالح تبصره 

 »سال حق تغيير كاربري از فرهنگي به تجاري نمي باشند ١٥به مدت «  ٣بند ٢تبصره -
فضــاهاي فرهنگي حق تغيير كاربري به تجاري را نخواهند «بدين شــرح اصــالح گرديد؛ 

  ».داشت

: با توجه به شيوع بيماري كرونا و تاثير آن بر فعاليت هاي آموزشي آموزشگاه ١١بند  -
 %٥٠حرفه اي، مهدكودك ها و باشگاه هاي ورزشي، كليه اين اماكن مشمول هاي فني 

  مي گردند. ١٤٠٠تخفيف عوارض ساليانه در سال 

١٨٠  

  

  

  

٤٠  

  

  

  

١٠/١٢/٩٩  

  

  

  

١٣/١٢/٩٩  

  

  

  

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

تبصره (با اصالحاتي  ١٨بند و ١١در  "امر ساخت و ساز و وصول مطالبات در يقيتشو زهيجا"با اليحه شهرداري در خصوص   متن مصـوبه شـورا:
 پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵٣ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٢  

ثبت شده  ١٥/١١/١٣٩٩مورخ ١٣٩٩-٩٩٢٢-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت  ٣/١٢/٩٩مورخ   ٢٦٤٥به شماره  

ت مديريدر نظر دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار  برخي از رديف هاي اعتباري سازمان 
ريال و با كسر از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠/٢٠آرامستانها (پيوستي) به مبلغ 

اصالح سيستم روشنايي معابر و خيابان "بودجه سالجاري تحت عنوان  ٤٠٢٠٣٠٠٥
  مركز و اضافه نمودن به رديف هاي اعالمي مذكور اقدام نمايد. "ها

ــيون  ــترك كميس ــه مش در جلس
ــت و  ــت، محيط زيس هاي بهداش
خدمات شــهري و برنامه و بودجه 
ــورا مطرح و با اليحه  و حقوقي ش
 پيشـــنهادي شـــهرداري موافقت

  گرديد.

١٨١  

  

  

١٦٦  

١٦/١٢/٩٩  

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

ايش اعتبار برخي از رديف هاي اعتباري سازمان مديريت آرامستانها با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افز متن مصـوبه شـورا:
اصالح سيستم روشنايي معابر "بودجه سالجاري تحت عنوان  ٤٠٢٠٣٠٠٥ريال و با كسر از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠/٢٠(پيوستي) به مبلغ 

 تي)، به اتفاق ارا موافقت گرديد.مركز و اضافه نمودن به رديف هاي اعتباري سازمان آرامستان (پيوس "و خيابان ها

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٣  

ثبت شده به  ١٦/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ٧٢٧٤-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛  ٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٤٦شماره  

هزينه رفت و روب "بودجه سالجاري تحت عنوان ٢٠٣٠١٠٠٣نسبت به افزايش اعتبار رديف
با كسر از رديف هاي اعتباري به شرح ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢٠به مبلغ   "و جمع آوري زباله

، با عنايت به اينكه  قرارداد ٢٠٣٠١٠٠٣جدول پيوستي و اضافه نمودن به رديف اعتباري 
في مابين شهرداري رشت و  ٩٩تا پايان بهمن ماه  ٩٨رفت و روب از ابتداي اسفند ماه 

يده است و مبلغ ماهيانه قرارداد در شركتهاي رفت و روب در مناطق پنج گانه منعقد گرد

در كميسيون برنامه  
و بودجه و حقوقي 
شورا مطرح و با 
اليحه پيشنهادي 
 شهرداري موافقت

 گرديد. 
  
  

١٨١  
  
  
  
  
  
  
  

١٦٦  

١٦/١٢/٩٩  



  

~ ١۵۴ ~ 
 

  

  
  
  
  

ريال و مبلغ ماهيانه قرارداد از ابتداي تير ماه  ٧٣٣/٢٤١/٤٦٧/٧٢سه ماهه نخست به مبلغ 
ريال مي باشد كه مجموع قرارداد رفت و روب در سه ماهه نخست و از  ٢٤٨/٣٧٥/٠٠٤/٧٧

ريال محاسبه  ٣٧٣/١٠٢/٤٤١/٩١٠ابتداي تير ماه تا پايان سال جاري (پايان اسفند ماه) مبلغ
مي گردد. اين درحالي است كه قرارداد با مبلغ ماهيانه فعلي در اسفند ماه تمديد گردد 

 ٣٧٣/١٠٢/٤٤١/٩١٠و روب در مناطق پنجگانه مبلغ هاي رفتمجموعاً مبلغ قرارداد شركت
ريال در نظر گرفته شده است. همچنين بابت ساير هزينه هاي رفت و روب شامل تعمير 

در سالجاري برآورد گرديده است. ريال ٠٠٦/٧١٠/٣٥٦/١٦ن، تعمير كانكس ها و.. مبلغ مخاز
با در نظر گرفتن مبلغ قرارداد رفت و روب در مناطق پنجگانه و ساير هزينه هاي پسماند، 

ريال مي باشد لذا با  ٣٧٩/٨١٢/٧٩٧/٩٢٦بودجه رفت و روب در سال جاري مجموعا مبلغ 
ريال بابت بودجه رفت و روب  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠/٨٠٥فته شده به ميزان عنايت به مبلغ در نظر گر

ريال، مابه التفاوت بودجه  ٣٧٩/٨١٢/٧٩٧/٩٢٦شهر در سال جاري و مبلغ برآورد شده 
  ريال مي باشد، اقدام نمايد. ٣٧٩/٨١٢/٤٩٧/١٢١رفت و روب 

در كميسيون  
بهداشت، محيط 
زيست و خدمات 
شهري شورا مطرح و 
با اليحه پيشنهادي 
 شهرداري موافقت

  گرديد. 

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

هزينه "بودجه سالجاري تحت عنوان ٢٠٣٠١٠٠٣فزايش اعتبار رديفا"با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص   :متن مصـوبه شـورا
با كسر از رديف هاي اعتباري به شرح جدول پيوستي و اضافه نمودن به  و ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢٠به مبلغ   "رفت و روب و جمع آوري زباله

  ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٢٠٣٠١٠٠٣رديف اعتباري 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآراء اعضاي شوراي   رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵۵ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٤  

ثبت شده به شماره  ١٩/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٠٤٥-رفاليحه شهرداري رشت به شماره ش
پيرو ارسال اليحه شماره  رشتشهرداري در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ٢٥/١١/٩٩مورخ  ٢٥٨٣
بودجه سالجاري  ١٢٠٥٠١ميليارد ريالي رديف اعتباري  ٢مبني بر افزايش  ١/١٠/٩٩مورخ  ٧٢٢٦

بررسي فاكتورهاي موجود اينكه با ا توجه به ، ب"چاپ و خريد نشريات و مطبوعات"تحت عنوان
ريال) پاسخگوي هزينه هاي مربوطه تا پايان سال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢و تعدد موارد مبلغ تعيين شده (

بودجه سالجاري تحت   ١٢٠٥٠١رديف اعتباري ؛ متعاقباً نسبت به افزايش اردمي باشد، در نظر دن
 رديفريال و با كسر از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣مبلغ  جمعاً به "چاپ و خريد نشريات و مطبوعات"عنوان

و اضافه  "حقوق و مزاياي مأمورين انتظامي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٢٠٢٠٣ اعتباري 
 بشرحو در پيش رو به  عناوين موضوعات مربوط به فاكتورهاي موجود  و با ١٢٠٥٠١نمودن به رديف 

 اقدام نمايد؛ذيل 
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/١داري در روزنامه هاي سراسري و محليچاپ آگهي مناقصه و مزايده شهر -١
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٩٠٠پوشش تحليلي و تصويري اخبار شهرداري در پايگاه هاي خبري و سايت ها -٢
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠چاپ اخبار شهرداري در هفته نامه و ماهنامه ها -٣
  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠هزينه عكاسي و تهيه خبر از جلسات و مراسمات -٤

ـــيون  در كميس
برنامه و بودجه و 
ـــورا  حقوقي ش
مطرح و پس از 
بحــث و تبــادل 
ــا اليحــه  ظر ب ن
نهــادي  پيشــــ
ـــرداري  ـــــه ش

  موافقت گرديد.

  

١٠/١٢/٩٩  ١٨٠  

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

چاپ و خريد "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٢٠٥٠١رديف اعتباري با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش   :متن مصـوبه شـورا
حقوق "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٢٠٢٠٣ اعتباري  رديفريال و با كسر مبلغ مذكور از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢تا سقف مبلغ  "نشريات و مطبوعات

 ديد.، به اتفاق آرا موافقت گر١٢٠٥٠١و اضافه نمودن به رديف  "و مزاياي مأمورين انتظامي

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵۶ ~ 
 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٥  

ثبت شده به شماره   ٣٠/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٤١٦-شماره ش رفاليحه شهرداري رشت به 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد نسبت به  ١٠/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٨٩

  جابجايي كيوسك خواهران غالمي در مكانهاي پيشنهادي مشروحه ذيل اقدام نمايد؛
  تاكسي. ايستگاه جنب-گيالن هپاي علوم دانشگاه جلو-)منظريه(آزادي بلوار ـ ابتداي١
 گارياد ومجموعهصابريندرمانگاه كوچه نبش-نماز گلباغ ابتداي-شعار باستاني ـ ميدان ٢

  ورودي سمت راست.-ه)ر(امام
-جنب پاركينگ مجتمع ايرانيان-ابتداي بلوار شهيد قلي پور-ميدان باستاني شعارـ  ٣

  ، ايستگاه تاكسي
مطروحه خانم ها مينا و منيژه غالمي فرزندان مرحوم  برابر درخواستبا عنايت به اينكه 

 حسينعلي تحت سرپرستي سازمان بهزيستي شهرستان رشت برابر نامه شماره
 ١٣٦٥دارنده مجوز قانوني از شهردار محترم وقت در سال  ١/١٢/٩٨مورخ  ١٦٢٢٥٤/٩٨/٩٣٤

ه در چمارسرا و نيز از باب نصب دك ١٣/١٢/٦٥ برابر نامه ثبت شده در اين شهرداري به تاريخ
برابر  ؛ ٢٢/١/٦٦ مورخ ١٩٠٤بالمانع شهرداري رشت در اخذ مجوز انشعاب برق به شماره 

به شوراي اسالمي شهر  ١٨/٩/٩٨ ورخ/ش م١٨٣٣/٩٨ تقاضاي نامبردگان طي نامه شماره
از بابت مساعدت در نصب مجدد دكه ، كه پس از فوت پدر مرحومشان در سال  رشت،
برچيده شد، پيرو مكاتبه رياست محترم  ١٣٩٤در سال  ٤اري منطقه ،توسط شهرد١٣٩٢

اليحه اي به  ٢٦/٩/٩٨مورخ ١٧٤٠٧٣شوراي اسالمي شهر رشت در اين خصوص به شماره 
با نصب دكه مذكور درمكان  ٧/٤/٩٩/ش مورخ ١٩٦/٩٩شورا ارسال كه برابر مصوبه شماره

ا موافقت گرديد. لكن موضوع جانمايي نبش ارشاد به اتفاق آر-پيشنهادي بلوار شهيد انصاري
دكه در زمان عمليات اجرائي با مخالفت چندين باره اهالي و كسبه محل مواجه گرديد كه 

استقرار دكه و فعاليت متقاضيان مذكور در آن مكان را غير ممكن نمود.حاليه با بررسي  "عمال
اورزي شهرداري مجدد كارشناسان سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فراورده هاي كش

 شماره نامه طي ٤ و ١ منطقه شهرداري  رشت و با عنايت به مطالب فوق الذكر و نيز موافقت
اقدام نمايد  ٢٥/١١/٩٩ مورخ٢٢٨٦٢٢ شماره نامه كار گردش و ٢٣/١١/٩٩مورخ  ٢٣١١٧٧

 درخواست موضوع ١٩/٩/٩٩ مورخ ١٨٢٩٨٤ شماره نامه به عنايت همچنين شهرداري رشت با
شريعتي روبروي مسجد  خيابان در واقع مغازه دهنه يك مالك عظيمي ابراهيم سيد آقاي

مورد اجاره آقاي محمد رجب  ٢٤حاج مجتهد كه به دليل استقرار كيوسك مطبوعاتي شماره 
زاده در مقابل ملك ايشان ايجاد مزاحمت نموده و كسي رغبت به اجاره مغازه نامبرده را 

در نظر دارد نسبت به انتقال ا به مكان ديگري داشته اند ندارد،تقاضاي انتقال دكه مذكور ر
مكان جديدي واقع در خيابان شريعتي ده متر باالتر از مكان نصب كنوني در دكه مذكور به 

سازمان ساماندهي  ٩/١٠/٩٩ مورخ ١٩٦٩٠٨كاتبه شماره برابر م ،مجاورت دو باب مغازه مخروبه
مورخ  ٢٠١٦٢١طي نامه شماره  دو شهرداري مديريت محترم منطقهو موافقت  مشاغل شهري

  اقدام نمايد. ١٥/١٠/٩٩

در كميســيون عمران 
و توسعه شهري شورا 
حث  مطرح و پس از ب
ــظــر در  ــبــادل ن و ت
جايي  جاب ـــوص  خص
ــــك خواهران  كيوس
ــه مـكــان  غـالمـي ب
نهــادي اول  پيشــــ
(ابتــداي بلوار آزادي 
ـــگاه علوم  نبش دانش

قت يه) مواف گرديد  پا
 و در خصـــــوص

جايي كي وســـك جاب
آقاي محمد رجب  ٢٤

زاده از نظر كميسيون 
بالمانع  بوده و با اين 

يز  ن فقــت مورد  موا
 گرديد. 

  

٢٣/١٢/٩٩  ٢٥٧  

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

 اربلو كيوسك خواهران غالمي در مكان پيشنهادي اول ـ ابتداي با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص جابجايي  متن مصـوبه شـورا:
مورد اجاره آقاي  ٢٤يوسك مطبوعاتي شماره تاكسي ـ و همچنين با انتقال ك ايستگاه گيالن،جنب پايه علوم دانشگاه ، جلوي)منظريه(آزادي

، به اتفاق آرا نوني در مجاورت دو باب مغازه مخروبهواقع در خيابان شريعتي ده متر باالتر از مكان نصب ك مكان جديدبه محمد رجب زاده 
 موافقت گرديد.



  

~ ١۵٧ ~ 
 

                                                                                                        

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٦  

ثبت  ٢٩/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٢٥٥-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر صدور مجوز  ٧/١١/٩٩مورخ  ٢٤٦٨شده به شماره 

آبي در دو مكان  پارك مشاركتي پروژه قرارداد اجراي جهت زمين جايگزيني
  پيشنهادي زير به شرح؛

 ٤٤٩١عرصه با مالكيت شهرداري رشت واقع در خيابان پرستار به پالك ثبتي ـ ١
  هكتار (جهت اجراي تجاري، اداري و تفريحي طرح) ١,٨و مساحت تقريبي 

قطعه زمين واقع در جنوب مسكن مهر (در حال حاضر متعلق به اداره كل راه ـ ٢
  هكتار (جهت اجراي بخش پارك آبي) ٥رسازي) به مساحت و شه

با عنايت به اينكه قرارداد مشاركت در سرمايه گذاري طراحي و احداث پارك آبي  
و مجموعه (تجاري، فرهنگي، گردشگري، تفريحي، توريستي) رشت (گيل لند) 

مورخ  ٢٩٧٧٥في مابين شهرداري و شركت كاسپين كالبد كارآمد به شماره 
ر، شهرداري رشت قرارداد مذكو ٤ماده  ١-٤منعقد گرديد. مطابق بند  ٣٠/٢/٩٩

هكتار در  ٣/١٤به مساحت  ١٠/١٦٢متعهد به واگذاري زمين به پالك ثبتي مادر 
جنوب شرقي ميدان گيل(جنب مرزباني) به سرمايه گذار بوده، اما به  ٣كيلومتر 

دليل مشكالت پيش آمده در انتقال سند ملك از اداره كل منابع طبيعي به 
ين رو به دليل معاذير به وجود آمده و شهرداري اين موضوع محقق نگرديد از ا

عدم امكان رفع آن و با توجه به اينكه قرارداد منعقد گرديده است و در حال 
حاضر به علت عدم امكان رفع معارضبه حالت تعليق درآمده است. لذا پس از 

در خصوص  ١/٦/٩٩مورخ  ١٠١٢درخواست سرمايه گذار طي مكاتبه شماره 

عه  ـــ ـــيون عمران و توس در كميس
شهري شورا مطرح و پس از بحث و 

 تبادل نظر مقررگرديد:

ــهم ١ ــمني س . پيرو اعالم برآورد ض
مشـاركت ها كه ضـميمه اليحه مي 
ـــد، با جايگزيني زمين واقع در  باش

  ن پرستار موافقت مي گردد./.خيابا

. براي انعقاد هرگونه قرارداد جديد ٢
ـــورا الزامي  به ش ـــو مابين، مص في 

  است./.

ــه زمين ٣ . برآورد هــاي مربوط ب
مســكن مهر با توجه به طرح جديد 
ساني  سي و به روزر ست برر مي باي

  گردد./.

ــي از قرارداد در فاز ٤ . چنانچه بخش
يد طرفين قرار گيرد،  تاي اول مورد 

٢٣/١٢/٩٩  ٢٥٧  



  

~ ١۵٨ ~ 
 

  

شروع عمليات عمرانِي، شهرداري رشت طي  واگذاري زمين جايگزين و
موافقت نمود دو قطعه زمين با مشخصات مشروحه  ٢٤/٨/٩٩صورتجلسه به تاريخ 

صدرالذكر به عنوان جايگزين در اختيار سرمايه گذار پروژه قرار داده تا پس از 
و برآورد آورده مجدد  ٥اقدامات الزم منجمله تغيير كاربري در كميسيون ماده

قرارداد مذكور الحاق گرديده و قرارداد با وصف تغيير عرصه موضوع  طرفين به
  سرمايه گذاري اصالح گردد.

قرارداد منعقــده قبلي منتفي مي 
  باشد.

: د نداشت انيببه عنوان موافق  يپارك آب يمشاركت يقرارداد پروژه  يجهت اجرا نيزم ينيگزيمربوط به جا حهيدر خصوص ال يعلوآقاي   خالصه مفيد مذاكرات :
سهم مشاركتها كه  ،ياعالم برآورد ضمن رويو پ يمرتبط در شهردار يها شده توسط معاونت هئارا حاتيمحترم و توض نيعمل آمده از جانب مشاوره ب يها يطبق بررس

 ايشان ادامه دادند :  . است يمحترم الزام يمصوبه شورا يديعقد هر نوع قرارداد جد ياما برا دهيپرستار موافقت گرد خيابان نيزم ينيگزيباشد با جا يم حهيال مهيضم
 يتفمن يقرارداد منعقده قبل رديقرار گ دأيياز قرارداد در فاز اول مورد ت يگردد و چنانچه بخش يبررس ديبا ديمسكن مهر با توجه به طرح جد نيمربوط به زم يبرآوردها
 يوهايسنار يتمام موضوع نيا ياست و برا %٥٥تا  %٣٥از پروژه  ي: حداقل سهم شهرداررييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا تصريح كردند   .شد خواهد 

شود و  حهيالاين  مهيضمنيز شده و اسناد محاسبه  قيتطب ون،يسيپس از ارسال به كم ديمذكور با حهيال لذا.  قرار گرفت يپانزده طبقه مورد بررس يمختلف از ده طبقه ال
 يپروژه به صرفه و صالح شهردار نيشود انجام ا دانيكه در خصوص پروژه مذكور وارد م يگذار هي: هر سرماند داشت انيب يعلوآقاي   . شرط مصوب گردد نيتنها با ا

.  آن را انجام دهد يينها دأييت ممحتر يبه شورا برگشت داده شود تا شورا يرفته و بعد از انجام كارشناس ٥ماده  ونيسيپس از آنكه مصوب شد به كم نرويخواهد بود از ا
ان ايشان خاطر نش  . احداث گردد يپروژه تجار يستبا يم زيدر جوار آن ن را بسازد قطعاً يگذار بخواهد پارك آب هياگر سرما ميندار يتيالكدر خصوص مسكن مهر ما سند م

 نويسيكممحترم  سيير، جذبسپس آقاي حجت   موزه غذا نيز در طرح پيشنهادي لحاظ گردد ..  است شناسي شهر رشت شهر خالق خوراك نكهي: با توجه به اكردند 
به  لياز ابتدا قرار بود تبد نكهياست و ا يقابل واگذار ريوجود ندارد پس غ يملك مذكور سند يكه برا يي: از آنجاندداشت انيببه عنوان مخالف شورا  يبودجه و حقوق
واگذار  يرا به مجموعه ا كه آن ميدار نيما در شهر رشت چقدر زم مگر نكه،يا گريو مورد مهم د رديگ يخود فاصله م هياز هدف اول ط،يشرا نيشود و با ا يمجتمع فرهنگ

 رايآن در اخت يبرا يكه سند يمرزبان ني. مانند زم كامل و همگون نخواهد بود جيپك كي گريمعنا نداشته و د يتجار يو پروژه  يجدا بودن مجموعه پارك آب م؟يكن
 ريي: تغندداشت انيب شورامحترم عضو ، منش  عاقلدر ادامه آقاي محمد حسن   برگشت خورد. يانب فرماندارج ازدوباره  ،يآن شد كه پس از واگذار جهيو نت مينداشت
پروژه  رو نيدر كنار آن داشته باشد، از ا يگذار هيسرما ديبا  دهد حتماً  يشنهاديپ ياگر شهردار رديگ يصورت نم يسادگ نيبه هم يبا اراده شهردار ها نيزم يكاربر

شورا ارسال  يتخصص يها ونيسياست كه مجدد به كم نيبنده ا شنهاي، لذا پ است يكامل جيپك ،يبلند مرتبه ساز زيدارد و ن يشهردار يكه برا يمذكور با توجه به سود
  . شود يريگ ميآن انجام شده و در خصوص آن تصم يرو يقتريدق يتا بررسگردد 

آبي در جلسه مطرح و پس از  پارك مشاركتي پروژه قرارداد اجراي جهت زمين در خصوص جايگزينياليحه شهرداري  متن مصـوبه شـورا:
مشاركت ها (جدول محاسبات قدرالسهم پيوستي) با جايگزيني زمين واقع در پيرو اعالم برآورد ضمني سهم  بحث و تبادل نظر و اخذ  رأي،

    گرديدو مقرر شد؛ رأي مخالف، موافقت ١رأي موافق و  ٨خيابان پرستار، با 
  براي انعقاد هرگونه قرارداد جديد في مابين، مصوبه شورا الزامي است. *
  برآورد هاي مربوط به زمين مسكن مهر با توجه به طرح جديد مي بايست بررسي و به روزرساني گردد. *
  چنانچه بخشي از قرارداد در فاز اول مورد تاييد طرفين قرار گيرد، قرارداد منعقده قبلي منتفي مي باشد. *

 * با توجه به اينكه شهر رشت شهر خالق خوراك شناسي است موزه غذا  هم در طرح پيشنهادي لحاظ گردد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ١  ٨  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵٩ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٧  

 ٢٦٩٠ثبت شده به شماره  ١٨/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٦٨٦-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
تشويقي پروژه هاي سرمايه گذاري "در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي و تصويب ١٠/١٢/٩٩مورخ 

 به شرح؛ "در دوره كرونا
(ضميمه  اليحه ) در صورت داشتن دوره   BOTبخشودگي اجاره بهاي ليست پروژه هاي خانواده -١

توقف يا تعطيلي (بر اساس درخواست و ارائه مدارك تعطيلي كار توسط سرمايه گذار متناسب با 
دوره تعطيلي هر كدام از پروژه ها در چارچوب الزامات قيد شده در طرح جامع مديريت هوشمند 

  .ذاري رسيده باشد)كرونا كه به تاييد هيات مديره و شوراي سازمان سرمايه گ
افزايش مدت ساخت و بهره برداري به تناسب دوره تعطيلي هر پروژه در دوره ساخت و بهره  -٢

برداري (بر اساس درخواست و ارائه مدارك تعطيلي كار توسط سرمايه گذار متناسب با دوره تعطيلي 
شمند كرونا كه به تاييد هر كدام از پروژه ها در چارچوب الزامات قيد شده در طرح جامع مديريت هو

 ماتيتصم يراستا رو با عنايت به اينكه د )هيات مديره و شوراي سازمان سرمايه گذاري رسيده باشد
ه پروژه مربوط ب يها تيفعال هيكل ،يمارياز انتشار ب يريكرونا و به جهت جلوگ يماريستاد مقابله ب

 هديمتوقف گرد يرشت و بخش خصوص يشهردار ني) في مابB0T خانواده از نوع( يمشاركت يها
دوره  دياجاره بها و تمد بخشش گذاران طرف قرارداد جهت هيامر منجر به درخواست سرما نيكه ا

دفتر  ١٥/٠٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩/٨٠/٤٢/٢٤١٧مكاتبه شماره  ريرو برا نياست . از ا دهيگرد يبهره بردار
مورخ  -ه  ٥٧٦٠٢/٩٨١٠ به شماره ت رانيمحترم وز تياو شوراها و به استناد مصوبه ه يشهر امور

سراسر كشور مجازند  يها يو شهردار يياجراي دستگاه ها هيكل" نكهيبر ا يمبن ٠٧/٠٢/١٣٩٩
 دوره در طول ياماكن واگذار شده به بخش خصوص يكامل اجاره بها يبخشودگ اينسبت به امهال 

و  طيحسب شرا يوره بهره بردارد شيافزا ايكرونا  روسياز انتشار و يريمربوط به جلوگ يليتعط
   . "اقدام كنند يچارچوب واگذار

يون  ميســــ ك در 
جه و  مه و بود نا بر
حقوقي شورا مطرح 
ـــا اليـــحـــه  و ب
ــادي  ــه ــيشــــن پ
با نظر  ـــهرداري  ش
ســازمان ســرمايه 
تا  حداكثر  گذاري 
زمان تعيين شـــده 
ستي  در جداول پيو

 گرديد.  موافقت

  

٢٠/١٢/٩٩  ١٨٣  

كميسيون عمران و توسعه : اظهار كردنددر دوره كرونا  يگذار هيسرما يپروژه ها يقيتشو حهيدر خصوص ال يعلو ادامه آقايدر  خالصه مفيد مذاكرات :
پول  فيك ،ينور بريف ،يشهرباز ،يچند بعد نمايفرشتگان، س يورزش نيزم ت،يكافه كتاب ملت، پروژه اسك ليموارد مطروحه از قب يبا تمامشهري شورا 

 ليدل هو ساخت ب يدوره بهره بردار شيبر افزا يمبن مانكاراني) درخصوص درخواست پنينو يزي(مم كيالكترون ي(پسماند خشك) و شهردار يكيالكترون
ب ارائه شده از جان حاتيباغ مشكات را با توجه به توض يدر خصوص پروژه  گيري ميو تصمنمود موافقت  يشهردار ينظر اصالح زيكرونا و ن يدميبروز اپ

  ند .موكول نمود يبه جلسات بعد يينها ماتيخذ تصمأالزم و  يها يتا انجام بررس ؛يگذار هيپرست محترم سازمان سرماسر
و با نظر سازمان  "تشويقي پروژه هاي سرمايه گذاري در دوره كرونا"با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص   متن مصـوبه شـورا:

  گرديد. تعيين شده در جداول پيوستي، به اتفاق آرا موافقتسرمايه گذاري حداكثر تا زمان 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۶٠ ~ 
 

  

  
  
  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٨  
خزانه دار محترم شوراي اسالمي شهر  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٠٩نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 

شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  ١٣٩٩يك نسخه متمم و اصالح بودجه سال رشت به پيوست
  ريال جهت بررسي و تصويب. ٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١

       

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

ريال  (پيوستي) به اتفاق آرا  ٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  ١٣٩٩متمم و  اصالح بودجه سال  مصـوبه شـورا:متن 
   مورد تصويب قرار گرفت.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٩  
خزانه دار محترم شوراي اسالمي شهر  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٠نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 

ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠شهر رشت با مبلغ شوراي اسالمي  ١٤٠٠رشت به پيوست بودجه پيشنهادي سال 
  ريال (هزينه) جهت بررسي و تصويب.٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠(درآمد)ومبلغ 

       

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

ريال (درآمد) و مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠رشت با مبلغ شوراي اسالمي شهر ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال   متن مصـوبه شـورا:
   ريال ريال(هزينه)(بودجه پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠



  

~ ١۶١ ~ 
 

  
  

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢٠  

ثبت شده به  ٢٠/١٢/٩٩مورخ  ١٦٧٦٦/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هشتاد و ششمين  ٢در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٢٠/١٢/٩٩مورخ    ٢٧٧٦شماره

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٩/١١/٩٩جلسه مورخ 
قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران امر تعيين  ٨٠در ماده  -١

. بيني نشده استحقوق و مزايا و ارتقاي شغلي كاركنان شهرداري در صالحيت شوراي اسالمي شهر پيش
مصوبات  ٢نامه ساماندهي ساخت و سازهاي شهري موضوع بند شيوه ٢ماده  ٣با توجه به مراتب، تبصره 

دائر بر تصويب دستورالعمل انتخاب كاركنان برتر، ارتقاي شغلي و تعيين پاداش خارج از حدود اختيارات 
  آن شورا است.

ا مالك منفعت مال باشد. و مطابق قانون مدني شخص ممكن است مالك عين ي ٢٩) ماده ١طبق بند ( -٢
اين قانون هرمالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد و تصرف به  ٣٥و  ٣٠مواد 

و بند  ٣عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خالف آن ثابت شود. بنا بر مراتب قسمت اخير بند 
االطالق مدعي مالكيت در نظر در حدي كه متصرف را علي نامه مزبورشيوه ٤ماده  ٦و بند  ١و تبصره  ٤

  گرفته صحيح نيست.
نظر به اينكه عوارض تمديد پروانه ساختماني مقرر در تعرفه عوارض شهرداري رشت به موجب رأي  -٣

هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است بنابراين قسمت  ١٣/١٠/٩٩مورخ  ١٢٩٨-١٢٩٩شماره 
  نامه مذكور كه متضمن احيا عوارض يادشده است وجاهت قانوني ندارد.شيوه ٤ماده  ٧بند  ٣اخير تبصره 

-١٤٧و  ١٧/٧/١٣٩١-٤٨٤، ١٣٩٠-٣-٣٠-١٣٣، ٥/٤/١٣٨٤-١٤٨و  ١٤٧-١٤٦هاي به استناد دادنامه -٤
مورخ  ٢٠٩٢٨/٣٠/٨٦هاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به نامه شماره ٣٠/٢/١٣٩٢
-٤٨٥٨١/٣٠/٩١و  ٢/٣/١٣٨٩-١١/٨/١٣٨٩،٣٨٣٩/٣٠/٨٩مورخ  ٤٠٤١٠/٣٠/٢٩ ،٢٥/١/١٣٨٦
قائم مقام دبير شوراي نگهبان طبق نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان تملك مجاني و  ١٧/٨/١٣٩١

هاي شهري و برهاي اصالحي خالف موازين بالعوض هنگام صدور پروانه ساختماني جهت رعايت طرح
االشاره در حدي كه متضمن تملك نامه فوقشيوه ٤ماده  ١٠ين تبصره بند شرع تشخيص داده شد. بنابرا

  بود.باشد خالف شرع خواهد مي رايگان شهرداري نسبت به اراضي واقع در مسير معابر مصوب شهر

      



  

~ ١۶٢ ~ 
 

  

  

  
  

  

  
  

جلسه شورا مورخ  نيو هشتاد و ششم كصديصورتجلسه  ٢بند  رامونيپ يرمضانپور در خصوص، اعتراض فرماندار در ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
نمود، بحث  اديعنوان افتخار از آن ه ب ديپنجم با يكه دركارنامه شورا ياز افتخارات يكي دنديكش ييشورا زانيكه عز يتوجه زحمات با :ند داشت انيب ٩٩/١١/٢٩
شهر گذاشتند. پس از  ياسالم يكار مهم را بر عهده شورا نينجام اا ياستاندار در بودند.  تياست كه فاقد سند مالك ينامه و سروسامان دادن به اراض وهيش

شهردار با دادستان  يجناب آقا يكه با همراه ينشست يشد لذا ط ترنيو سنگ نيمحترم شورا سنگ ياعضا يمختلف با مقامات، فضا برا يدارهايآن، در د
و  نيو سرانجام با حضور كارشناسان طرف ندياعمال نما زين نجايدر استان البرز داشتند ا شانيا هرا ك يخواسته شد همان مساعدت شانياز ا ميمحترم داشت

   آن موافقت شد. اتيبا كل شانيشخص ا يها تيفرماندار محترم و حما

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
  ؛ "شيوه نامه ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٩/١١/٩٩مورخ  ١٨٦جلسه  مصوبات ٢ـ بند 

 شيوه نامه مبني بر تصويب دستورالعمل انتخاب كاركنان برتر ، ارتقاي شغلي و تعيين پاداش از متن شيوه نامه حذف گرديد. ٢ماده  ٣تبصره 
 تغيير يافت. "متقاضي "به عبارت   "مدعي مالكيت"در كل متن شيوه نامه عبارت 

 شيوه نامه حذف گرديد. ٤ماده  ٧بند  ٣تبصره =
هاي تعريض معابر قرار ميگيرد بود كه متضمن تملك رايگان آن قسمت از امالك مبحوث عنه كه در مسير طرح ٤ماده  ١٠قسمت اخير بند -

 اصالح گرديد. ١٠حذف و بند 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  شوراي اسالميآراء اعضاي   رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۶٣ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢١  

  

  

  

  

  ١ـ٢١

ثبت شده به  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ١٦٩١٩/١/٩٩/٨٠٢٩ نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
مصوبات يكصد و هشتاد و هفتمين ١در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٢٣/١٢/٩٩مورخ   ٢٧٩٥شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٦/١٢/٩٩جلسه مورخ 
ه عمومي به قطع نظر از اينكه در مقررات مالي و معامالتي شهرداري انجام معامله عمده از طريق مناقص

تمديد  ٦/١١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٤٩٨-تصويب شورا موكول نشده است و در اليحه شماره  ش ر ف
 ٦ماده  ٣قرارداد شركت پيمانكار خودروهاي استيجاري پيشنهاد نشده است و از سوي ديگر مطابق 

م و ) قانون اساسي مجموع حق مالكيت مستقي٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سياست
غير مستقيم  سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل 

) قانون محاسبات عمومي كه ٥) براي هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي موضوع ماده (%٤٠درصد(
ت با تمديد مصوبات دائر بر موافق ١باشد. بنابراين بند قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي

قرارداد شركت پيمانكار موضوعيت نداشته و تكليف شهرداري به تأسيس شركت سهامي خاص (حمل 
  و نقل) مغاير قانون است.

      

 ديادهد ب ليتشك يبخواهد تعاون ي: اگر شهرداردر خصوص بند ديگر اعتراض فرمانداري اظهار داشتند  رمضانپوردر ادامه آقاي   خالصه مفيد مذاكرات :
يك نهاد عمومي غيردولتي است و بودجه آن از منابع دولتي تأمين نمي شود مي  ي: چون شهردارند داشت انيپور ب يحاجسپس آقاي   . ميريبگ روين %٦٠

و در واقع  ندينما يها بررس نآو قرار بود  ميكرد يمعرف يرا به شهردار يما تنها شركت سهام ميرا مصوب نكردموضوع  نيا ماتواند اين كار را انجام دهد. 
  . ما نبوده است رشيمباحث به مفهوم پذ نيو ا ميندار يآن مصوبه ا يبرا

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
واگذاري  امور مربوط به حمل و نقل درون شهري و برون "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٦/١٢/٩٩مورخ  ١٨٧مصوبات جلسه  ١ـ بند 

  ؛ "شهري (خودروهاي استيجاري) 
ريق مقرر گرديد شهرداري رشت نسبت به واگذاري  امور مربوط به حمل و نقل درون شهري و برون شهري (خودروهاي استيجاري) از ط

 برگزاري مناقصه عمومي (طبق شرايط پيوستي) اقدام نمايد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۶۴ ~ 
 

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٢١

ثبت شده به  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ١٦٩١٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هشتاد و هفتمين   ٣در دبيرخانه شورا پيرامون بند   ٢٣/١٢/٩٩مورخ   ٢٧٩٥شماره 

 ٢٦/٢/٩٦مورخ  ١٤١دادنامه شماره شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ بر اساس  ٦/١٢/٩٩جلسه مورخ 
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات  ٧١ماده  ١٢هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند 
و اصالحات و الحاقات بعدي آن مبني بر اينكه  ١٣٧٥شوراهاي اسالمي شهر و انتخاب شهرداران مصوب 

شود واريز و ها افتتاح ميي شهر در بانكهايي كه به تأييد شورا(كليه درآمدهاي شهرداري به حساب
طبق قوانين مربوط هزينه خواهد شد) در خصوص تاييد حساب بوده ونه مشخص كردن بانك، بنابراين 

هاي هاي بانكي به عنوان عامل خزانه نزد بانكدائر بر تكليف شهرداري به افتتاح حساب ٣بند 
  ود اختيارات شورا است.الحسنه مهر ايران و رسالت و ملي خارج از حدقرض

      

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

  نظر، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل   :متن مصـوبه شـورا

؛ "افتتاح حساب هاي بانكي به عنوان عامل خزانه  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٦/١٢/٩٩مورخ  ١٨٧مصوبات جلسه  ٣ـ بند 
ه ساس ترتيبات قانوني بهاي بانكي به عنوان عامل خزانه بر ابر افتتاح حسابضمن پذيرش ايراد وارده با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني

 شرح ذيل در بانك ملي شعبه مركزي رشت (حشمت) موافقت گرديد؛
  حساب تمركز وجوه درآمدهاي عمومي شهرداري -١
  درآمدهاي اختصاصي شهرداريحساب تمركز -٢
 وجوه سپرده شهرداريحساب تمركز  -٣

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۶۵ ~ 
 

  

  
  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ٢١

ثبت شده به  ٢٣/١٢/٩٩مورخ  ١٦٩١٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هشتاد و هفتمين  ٥در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٢٣/١٢/٩٩مورخ   ٢٧٩٥شماره 

قانون ماليات بر  ٥٠ماده  ٣شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ به موجب تبصره  ٦/١٢/٩٩جلسه مورخ 
، قوانين و مقررات مربوط به اعطا تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض ١٣٨٧ارزش افزوده مصوب سال 

ها ملغي شده است. همچنين در آرا متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت ها و دهياريه به شهردارييا وجو
اعطا تخفيف و  ٢٥/٩/١٣٩٩-١١٥٦و  ١٦/٧/١٣٩٨-١٤٤٤، ٢٠/١١/١٣٩٤-١٢٦٢اداري از جمله آرا شماره 

عالم شده يا معافيت از پرداخت عوارض يا مواردي از اين قبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ا
درصدي بناهاي تجاري  ٥٠مصوبات داير بر معافيت بناي مفيد سينما و تخفيف  ٥است. بنابراين بند 

  پروژه سينما انقالب رشت از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان مغاير قانون است.

      

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

  نظر، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
؛ با پيشنهاد "جايزه تشويقي پروژه سينما انقالب رشت  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٦/١٢/٩٩مورخ  ١٨٧مصوبات جلسه  ٥ـ بند 

ب به استناد نامه شماره ش درصد عوارض متعلقه سينما انقال ١٠٠گذار در خصوص پرداخت نقدي شهرداري با توجه به اعالم آمادگي سرمايه
ـ  پذير قانون رفع موانع توليد رقابت ٥٩گذار و در چارچوب ماده منظور تشويق سرمايهشهرداري رشت ، به ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩ – ٢٥٧٦٩ر 

 و ارتقاء نظام مالي كشور، منوط به عدم امكان تغيير كاربري بخش فرهنگي موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  سالميآراء اعضاي شوراي ا  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۶۶ ~ 
 

  

  ذكر صلوات پايان يافت.با   ١٤جلسه رأس ساعت  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢٢  

 ٢٤/١٢/٩٩/ش مورخ ٢٨٣٩/٩٩ شماره طرح نه تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به
مشتمل بر  "١٣٩٩سازوكار دريافت عوارض از متقاضيان اخذ پروانه ساختماني در سال  "درخصوص 

  مقدمه، اهداف و ماده واحده (پيوستي) به شرح؛
تعيين  ١٣٩٩ماده واحده: متقاضيان اخذ پروانه ساختماني كه عوارض ساختماني متعلقه را تا پايان سال 

مبادرت به اخذ پروانه ساختماني نمايند، مشمول تعرفه  ١٤٠٠نمايند، چنانچه تا پايان خرداد  تكليف
نسبت به  ١٤٠٠التفاوت تعرفه عوارض سال صورت، بايد مابهنخواهند شد و در غير اين ١٤٠٠عوارض سال 

  جهت بررسي  و تصويب . "را پرداخت نمايند. ١٣٩٩سال 

       

در بخش ديگر جلسه آقايان علوي و جذب به عنوان مخالف بند دوم طرح اعضا در مورد جايزه تشويقي اظهار داشتند: جايزه  خالصه مفيد مذاكرات :
سپس آقاي فرهام زاهد ، نائب رييس محترم شورا يادداشت آقاي   انجام داده باشند. ٩٩سال  انيها را تا پا يپرداختكه شود  يمشمول كسانتشويقي بايد 
 يشهرساز يعال يدر شورا ٩٩سال  انيآنها تا پا يكه تقاضا يخذ پروانه ساختمانأ انيمتقاضاين طرح را به شرح زير قرائت كردند ؛  ٢ذيل بند حاجي پور در 

ن ييادرت به تعمب ١٤٠٠ماه  بهشتيارد انيابالغ نشده باشد چنانچه تا پا يبه شهردار ٩٩سال  انيآنان تا پا أيآنها موافقت شده باشد و ر يمطرح و با تقاضا
د شد و در ننخواه ١٤٠٠مشمول تعرفه عوارض سال  يندنما يخذ پروانه ساختمانأمبادرت به  ١٤٠٠خرداد ماه سال  انيو تا پا نديعوارض متعلقه نما فيتكل

 يفرماندارطرح را به اين شكل به : اگر ي تصريح كردند علوسپس آقاي  .دينپرداخت نما ١٤٠٠تعرفه عوارض  يعوارض متعلقه را بر مبنا ديبا نصورتيا ريغ
 نيمفهموش هم ٥كه ماده  يكاربر رييهر نوع عوارض متعلقه  عوارض صدور تغ كهيدر صورت مورد ايراد و اعتراض واقع مي شود، ارسال كنيم به طور قطع

دارند  يپرداخت كنند حق قانون٩٩يان سال و كساني كه عوارض خود را تا پا  كسي پرداختش منجر به صدور فيش شد مشمول اين طرح مي شود .است اگر
بنده پيشنهاد اعطا كرد .به آنها  يازيامت نيچن وانتينم اشندماده پنج را داشته ب دأييت اًنداشته باشند صرف ياگر پرداخت يول نمايندخذ أتا خرداد پروانه شان را 

  لحاظ گردد. زيموكول شد ن ١٤٠٠انجام امور جهت اخذ پروانه به سال  يپرداخت كرد ول ٩٩عوارض را سال  اگر  از طرح حذف گردد . ٢ميكنم كه بند 

سازوكار دريافت عوارض از متقاضيان اخذ پروانه ساختماني "با مفاد طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا در خصوص متن مصـوبه شـورا: 
  مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده (پيوستي) به شرح؛ "١٣٩٩در سال 

چه تا پايان خرداد تعيين تكليف نمايند، چنان ١٣٩٩واحده: متقاضيان اخذ پروانه ساختماني كه عوارض ساختماني متعلقه را تا پايان سال ماده 
التفاوت تعرفه صورت، بايد مابهنخواهند شد و در غير اين ١٤٠٠مبادرت به اخذ پروانه ساختماني نمايند، مشمول تعرفه عوارض سال  ١٤٠٠

 به اتفاق آرا موافقت گرديد. "را پرداخت نمايند. ١٣٩٩نسبت به سال  ١٤٠٠ال عوارض س
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۶٧ ~ 
 

 

مورخ  ١٣٩٩ـ ٢٥٨٨٦٨(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت برابر درخواست شماره ش ر ـ  ، يكصدو نودو دومين جلسه٢٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٥٥براساس دعوتنامه شماره  
شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت اسالمي در محل ساختمان شوراي ١١:٣٠شهردار محترم شهر رشت، رأس ساعت   ٢٥/١٢/١٢٩٩

   آن مجيد برگزار گرديد.بخش قر آياتي چند از كالم هستي

   : هجلس اتدستور

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

  ابتياع طبقات اول تا پنجم  در خصوص  ٢٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٧٢٢-بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره ش رف
خريد ساختمان " در بودجه سالجاري تحت عنوان ٥٠٣٠١٠١١رديفو همچنين ايجاد پروژه موسوم به سپيدار واقع در بلوار احسانبخش 

سپيدار) ساختمان  سر مبلغ مذكور از  ميليون تومان٥٠با اعتبار  "اداري منطقه دو( مطالعه و احداث "تحت عنوان ٥٠٣٠١٠٠٧رديفبا ك
  ."ساختمانهاي اداري مورد نياز

  شماره ش رف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص در  ١٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٤٤٥-برر  ٤٠١٠١٠٠١افزايش اعتبار  رديف هاي "خ
بودجه سالجاري  ٤٠١٠١٠٠٢  و "دي ٨خيابان  - معلم به رجايي شهيد مسير دوم فاز احداث و بازگشايي"بودجه سالجاري تحت عنوان

 . " وليعصر ميدان به) ع( علي امام بلوار مسير دوم فاز احداث و بازگشايي"تحت عنوان

  

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
عرض سالم وخير مقدم به آقاي دكتر مهدي پور، معاون سابق فرهنگي سپاه  جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن    

 بودند و ما هر چه داريم از كربال داريم و بهپاسداران ، با اشاره به ايام اهللا شعبانيه  و ميالد با سعادت امام حسين (ع) اظهار كردند: كه امام حسين (ع) تاريخ ساز كربال 
ايشان ادامه دادند: در عظمت ماه شعبان همين بس كه ميالد با سعادت امام حسين (ع) در آن است و جالب است كه در اين  حق امروز را روز پاسدار نامگذاري كردند.

رود از و شيپ نكهيا انيبا بآقاي رمضانپور رئيس ممحترم شورا،  ولد و شادي وجود ندارد.ماه وفات و شهادت نيست و ماه شادي است، همچنين در ماه محرم نيز هيچ ت
شد كه بخش  نيا ميتصم ميپرورش داشت و كه از آموزش ي: در بحث مطالباتبيان داشتند م،يبود  ٣و ٢خصوص در منطقه ه موجود ب تيشهردار همه ما نگران وضع

 ندهيعنوان نمابه زيو بنده ن ندانجام داد اريبس يهايريگيها و پشهردار رشت تالش خصوص نيدر ا .شود يداريخر ٢منطقه  يشهردار يبرا داريساختمان سپ يادار
 يگريد يارك ادماني كيدوره پنجم شورا  يتا برا ميدرخواست كرد يياز دوستان شورا ني. بنابراديرس جهيكار به نتخوشبختانه موضوع بودم كه  ريگيشورا پ ياعضا

اند همانند هنام در شورا نكردكه اقدام به ثبت يياعضا دي: باندكرد ديشهر رشت، تأك يشورامحترم نام سه عضو با اشاره به عدم ثبت رياست محترم شورا  م.يبگذار يباق
تجربه و تخصص  كنمياعالم م دانم،ينظام م نيكه خود را متعلق به ا يعنوان فردپنجم حضور فعال داشته باشند. بنده به يشورا ماندهيجلسات باق يدر تمام نيريسا

  را انتخاب كنند. ستيدارند و نگاهشان به مال و جان و ناموس مردم ن ييهايژگيو نيكه چن يبه كسان خواهميمهم است و از مردم م اريامر بس كيو داشتن تعهد 
 يفضا اندنداشته يو فرهنگ ياجتماع تيروز مسئول كي يكه حت يافراد به ديو انجام تعهدات است، نبا محل كار ست،ين شي: شورا محل آزماندكرد حيتصر ايشان
مردم خشوع  يهاباشند و در مقابل درخواست تجربهبدهند كه امتحان پس داده و متعهد و با يرأ يدرخواست بنده از مردم است كه به افراد نيوخطا داده شود، اآزمون

 يدر چهارچوب قانون روند بررس قيعم يبا نگاه ميدواري: امافزودند اند، نام كردهنفر ثبت ٣٢٣در شهر رشت تاكنون  نكهيا انيبا باقاي رمضانپور   داشته باشند.
 عضو عليپور، حسن دمحم آقاي همچنين  .نديايشهر رشت ب ياسالم يفرد با تخصص و امتحان پس داده به شورا ازدهينفر،  ٣٢٣انجام شود تا از جمع  هاتيصالح

 (ره) فرمودند: خميني امام اظهار داشتند: پاسداران سپاه  دالور مردان حق طلب مردان شورا، ضمن تبريك روز والدت امام حسين (ع) به تمام رئيسه هيات محترم
 است كرده اعطا شهدا همان اجري كه به خداوند اميدوارم من كنيدتاكنون خدمت مي و اند كرده خدمت اسالم به كه هستيد اسالم صدر سربازان مثل پاسداران، شما

در ادامه به مناسبت اعياد شعبانيه و روز والدت امام حسين(ع) و روز پاسدار از آقاي مهدي پور يكي از نيروهاي سپاه استان و  بفرماييد. بزرگواران نيز  اعطا شما به
اسفند روز شهردار و همچنين به پاس زحمات بي شائبه  ٢٥همچنين به مناسبت   تقدير به عمل آمد. همچنين از مداح اهل بيت آقاي عارفي با هديه و لوح سپاس

  ايشان، از آقاي سيد محمد احمدي شهردار محترم رشت، تقدير به عمل آمد.

 ٢٧/١٢/٩٩مورخ :         ١٩٢جلسـه شـماره:          



  

~ ١۶٨ ~ 
 

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا درخصوص  ٢٥/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٥٠شماره  ثبت شده به  ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١١٠٠٠/١٣٩٩-ـ  اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي "بودجه كشور ٥ثبت درآمد غير نقدي در راستاي اجراي بند (و) تبصره "

  يون ذيربط ارجاع گردد.ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي  به كميس

  :ات جلسه دستور

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره   ٢٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٧٢٢-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
فضاي بسيار محدود  با توجه به در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت ٢٥/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٥٧

و فرسودگي اداراي ساختمان منطقه دو و حجم انبوه مراجعات روزمره و قرار گيري ساختمان منطقه در 
بافت مركزي و متراكم شهر و عدم برخورداري از حداقل استانداردهاي ترسيمي الزم براي ساختمانهاي 

راستاي استقرار واحدهاي اداري در و اداري و همچنين عدم وجود فضاهاي مشاعي و پاركينگ متناسب 
شهرداري منطقه دو (كه هم اكنون به دليل كمبود فضا با وجود ارتباط تنگاتنگ اداري، منفك از يكديگر 

خريد " در بودجه سالجاري تحت عنوان ٥٠٣٠١٠١١رديفدر نظر دارد؛  نسبت به ايجاد واقع شده است) 
و با كسر مبلغ مذكور از  ميليون تومان٥٠بار با اعت "ساختمان اداري منطقه دو(ساختمان سپيدار)

و    "مطالعه و احداث ساختمانهاي اداري مورد نياز"بودجه سالجاري تحت عنوان ٥٠٣٠١٠٠٧رديف
ابتياع طبقات اول تا پنجم پروژه موسوم به سپيدار واقع در بلوار احسانبخش كه به  همچنين نسبت به 

واحد با كاربري مسكوني با قابليت بهره  ٣٠ه، تعداد مسكوني احداث گرديد ـ صورت ساختمان تجاري
باب انباري در شيرواني  ٢٢باب پاركينگ  ٣٠مترمربع منضم به  ٢٣٥٨/٢٤برداري اداري به مساحت مفيد 

س پ  شهرداري، امالك با تهاتر صورت به الباقي و تبديل دوم نوع خزانه تسويه اسناد با  ز آناكه بخشي 
قانون نحوه تملك با جلب نظر هيئت  ٦معوض (مورد توافق) مطابق ماده از تقويم ريالي عوض و 

  تملك اقدام نمايد.كارشناسان رسمي دادگستري نسبت به جري تشريفات قانوني 

       

ساختمان سپيدار اظهارداشتند: چند سوال  ابتياع طبقات اول تا پنجم پروژه موسوم به در ادامه آقاي علوي در خصوص اليحه خالصه مفيد مذاكرات :
آيا  -شهرداري از شوراي شهر مجوز چه چيزي را ميخواهد؟  -مشخص در خصوص اين اليحه مطرح است : اول اينكه ارزش ريالي اين تهاتر چقدر است؟ 

حترم كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي سپس آقاي جذب ، رييس م رديف اعتباري پيش بيني شده است ؟  ٣و  ٢جهت تملك منطقه  ١٤٠٠در بودجه 
اژي از رشورا نيز سواالتي مطرح كردند : نخست اينكه برآورد قيمت چقدر است ؟ با توجه به اينكه بيشتر زمين هاي مسكن مهر فاقد سند است ، چه مت

ميليارد  ١١رت مخالفت شورا با اين اليحه تكليف زمين هاي مسكن مهر را بايد بدهيم ؟ شهرداري مجوز چه چيزي را از شورا ميخواهد و اينكه در صو
مطالباتي از چند سازمان داشتيم كه قرار شد از  "واو "پس از آن آقاي احمدي، شهردار محترم شهر اظهار داشتند : ما بر اساس بند  پرداختي چيست؟

تهاتر پرداخت كرديم اما از آنجايي كه بانك ملل از طرف قرارداد خزانه ميليارد از اسناد خزانه را جهت اين  ١١طريق بانك ملل تهاتر صورت پذيرد ، ما مبلغ 
 نيز اين موضوع پيش بيني شده است .  ١٤٠٠شهرداري حذف شد ما مجبور شديم در قبال دريافت ملك زمين به آنها بدهيم  و در رديف اعتباري سال 

ميليارد تومان مي باشد . خواهش ما  ٥٠صورت پذيرد كه پيش بيني ما مبلغ حدودي آقاي احمدي ادامه دادند : قرار شد مابقي مبلغ طبق كارشناسي روز 
در ادامه آقاي رسولي ، عضو محترم شوراي شهر ابراز داشتند : موضوع اين تهاتر از  از شوراي محترم شهر اين است كه با كليات موضوع موافقت بفرمايند .

ش رفت . اكنون اين دغدغه درستي است كه به ازاي پرداختي ما زمين به قيمت همان روز محاسبه مي دوره چهارم شورا آغاز شده بود و تا جايي هم پي
وبي اكرات خشود يا به قيمت زمان حال . اما در خواست بنده اين است كه با كليات اليحه موافقت كنيم تا شهرداري بتواند به پشتوانه موافقت شورا مذ

يس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست شورا پيشنهاد دادند : پيشنهاد مشخص بنده اين است كه كليات اليحه سپس آقاي ذاكري ، ري  داشته باشد.
در ادامه آقاي حاجي پور، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا ، تصريح كردند :   منوط به اينكه جزييات مشخص شود  به تصويب برسد .

 ٩٨ميليارد پرداختي ما در سال  ١١م كه قيمت زمين در زمان پرداخت به ارزش همان سال محاسبه شود ، مبلغ تا سقف بنده هم موافق اين موضوع هست
 ٩٨ميليارد تومان اسناد تسويه تحويل داده شده ي سال  ١١در پايان آقاي علوي پيشنهاد دادند :  كسر گردد و مابقي به ارزش زمان حال كارشناسي شود . 

 هاتر باشد و مابقي قيمت ملك طبق كارشناسي روز صورت پذيرد .مبناي محاسبه ت
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ابتياع طبقات اول تا پنجم پروژه موسوم "ضمن تصويب دوفوريت، با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص   متن مصـوبه شـورا:
خريد ساختمان اداري منطقه دو(ساختمان " در بودجه سالجاري تحت عنوان ٥٠٣٠١٠١١رديفو  با ايجاد به سپيدار واقع در بلوار احسانبخش 

، "مطالعه و احداث ساختمانهاي اداري مورد نياز"تحت عنوان  ٥٠٣٠١٠٠٧رديفبا كسر مبلغ مذكور از  ميليون تومان٥٠با اعتبار  "سپيدار)
، كه مبناي محاسبه قيمت كارشناسي رسمي دادگستري ١٣٩٨ميليارد اسناد خزانه تسويه شده در اسفند ماه سال  ١١با توجه به پرداخت 

رأي مخالف، موافقت گرديد و مقرر  ١رأي موافق و  ١٠خواهد بود، با ١٣٩٨ميليارد تومان، همان تاريخ  اسفند ماه سال ١١ملك مذكور به ميزان 
 جهت اتخاذ تصميم الزم به شورا ارائه نمايد.شد؛ شهرداري پس از انجام توافقات و اخذ نظريه كارشناسي رسمي دادگستري،  مراتب را 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ١  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 ٢٨٥٢ثبت شده به شماره   ٢٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٢٥٧٧١٩-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
دوازدهم بودجه پيشنهادي سال در دبيرخانه شورا مبني بر بررسي و تصويب يك ٢٥/١٢/٩٩مورخ 

 ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال در خصوص  ٢٩/١٠/٩٩مورخ  ٩٢٥٩شهرداري رشت، پيرو اليحه شماره ١٤٠٠
ميليارد تومان در شوراي اسالمي شهر رشت به منظور   ١٢٥٠شهرداري رشت  و تصويب كليات آن به مبلغ 

  جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور جاري شهرداري رشت در ماه ابتدايي سال آتي.

       

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

شهــرداري رشت به اتفاق آرا  ١٤٠٠كرد يك دوازدهم بودجه پيشنهادي سال  با پيشنهاد شهرداري درخصوص هزينه  مصـوبه شـورا:متن 
  موافقت گرديد.
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      شورا تصميم

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به شماره   ١٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٤٤٥-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به افزايش  ٢٥/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٥١

 شهيد مسير دوم فاز احداث و بازگشايي"بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٠١٠١٠٠١اعتبار  رديف هاي 
بودجه سالجاري تحت  ٤٠١٠١٠٠٢   و  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ مبلغ به "دي ٨خيابان  - معلم به رجايي
 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ به مبلغ " وليعصر ميدان به) ع( علي امام بلوار مسير دوم فاز احداث و بازگشايي"عنوان

 بهسازي"عنوان سالجاري تحتبودجه  ٢٠٣٠١٠١٧  از رديفريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠و با كسر مبلغ   ريال
و اضافه نمودن به رديف  ")سراوان شيرابه خانه تصفيه راهبري اوليه مواد خريد و نيرو تامين( سراوان

با عنايت به صورت وضعيت هاي ارائه شده شركت گوهر رود، موضوع قرارداد ، ٤٠١٠٠٠٢و  ٤٠١٠١٠٠١هاي 
 ٨( رجايي شهيد بلوار به معلم بلوار از خيابان احداث عمليات عنوان تحت ٩٥ سال به مربوط  ٦٤٨/٦٦

 و مربوطه رديف در اعتبار كمبود و) ع( علي امام ميدان به) عج(وليعصر ميدان از خيابان احداث و) دي
  اقدام نمايد.در اعمال هزينه،  ضرورت

       

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

بودجه  ٤٠١٠١٠٠١افزايش اعتبار  رديف هاي "ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
 ٤٠١٠١٠٠٢  و  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ مبلغ به "دي ٨خيابان  - معلم به رجايي شهيد مسير دوم فاز احداث و بازگشايي"سالجاري تحت عنوان

و با   ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ به مبلغ "وليعصر ميدان به) ع( علي امام بلوار مسير دوم فاز احداث و بازگشايي"بودجه سالجاري تحت عنوان
 راهبري اوليه مواد خريد و نيرو تامين( سراوان بهسازي"عنوان بودجه سالجاري تحت ٢٠٣٠١٠١٧  از رديفريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠كسر مبلغ 

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.٤٠١٠٠٠٢و  ٤٠١٠١٠٠١رديف هاي و اضافه نمودن به  ")سراوان شيرابه خانه تصفيه
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  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٣:٣٠  جلسه رأس ساعت

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا


