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  فهرست مطالب  

  

  ٣ص   .................  ١٤٠٠دي    ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٦ص               ١٨جلسه  
  ١٦ص               ١٩جلسه  
  ٢٥ص                              ٢٠جلسه  
  ٣٤ص                              ٢١جلسه  
  ٤٤ص                              ٢٢جلسه  

  

  ٦٢ص   ...................... ١٤٠٠ بهمن  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٦٨ص                           ٢٣جلسه                                                        

  ٨٣ص                            ٢٤جلسه  
  ٩١ص                            ٢٥جلسه  
  ٩٨ص                            ٢٦جلسه  

  

  ١١٢ص  ................. ١٤٠٠اسفند    ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ١١٧ص               ٢٧جلسه  
  ١٢٧ص               ٢٨جلسه  
  ١٤١ص               ٢٩جلسه  
  ١٤٦ص               ٣٠جلسه  
  ١٦٤ص               ٣١جلسه  
  ١٨٠ص               ٣٢جلسه  
  ١٩٥ص               ٣٣جلسه  

    
  

  :  تهيه و تنظيم

    و دبير شوراي اسالمي شهر رشت رييس اداره دبيرخانهمسيب كـاظمـي :   

  مسئول پيگيري مصوبات شورا طاهره مهدي زاده : 

  شـورا يمسئــول حقـوقــنـژاد :   كيفاطمـه ن

    ئول سايت و فنآوري اطالعات شورامسسعيـد جعفـري :  

  مسئول و كارشناس امور اداري شورا مـريـم نعمتــي :  

  كارشناس پيگيري مصوباتمهتاب حبيبي :  

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

  

  کمیسیون 
  ای ــ ه ه ـــ امــ داد ن ــ تع 

  شده در صحن شورا طرح  

  ١٠  برنامه و بودجه و حقوقی 

  ٤  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری 

  ٦  توسعه و عمران 

  ٢  حمل و نقل و ترافیک 

  ٢  فرهنگی و اجتماعی 
  -  توسعه پایدار 

  -  تلفیق 

  

  دبيرخانه شورا 

    فقره   ٢٣١ :  هاي واردهتعداد نامه  

وبودجه  برنامه 
  حقوقی   و 

  ،محیط زیست  بهداشت 
  و خدمات شهری 

و  توسعه    
  عمران 

  حمل و نقل و 
  ترافیک 

و  فرهنگی   
  اجتماعی 

  توسعه  
  پایدار 

  متفرقه   تلفیق   

١٨٩  -  ١  ٩  ٧  ٧  ٣  ١٥  
  فقره   ٣٨٣ تعداد نامه هاي صادره:  

  

  جلسات رسمی شورا 

    جلسه  ٥  تعداد جلسات :

  مصوبه   ٢٢  :  تعداد مصوبات  

  و بودجه و   برنامه 
  حقوقی   

  ، محیط زیست بهداشت 
  و خدمات شهری 

  و توسعه  
  عمران 

  و   ترافیک 
  ونقل حمل 

و  فرهنگی 
  اجتماعی 

  توسعه  
  پایدار 

  متفرقه   تلفیق 

٥  -  -  ٣  ١  ٥  -  ٨  
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كمك مالي به خانم مهين صـاحب ) تومان ميليون ريال (دو٠٠٠/٠٠٠/٢٠رشت در خصوص پرداخت مبلغ  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  .به اقشار آسيب پذير) كمك و ساماندهي ( ١٥٠٣٠٢ اعتباري رديف گلي، از

سـطح شـهر   ي فرع  و  اصلي   معابر  آسفالت  روكش(  ٤٠٢٠١٠٠١رشت در خصوص افزايش رديف اعتباري    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
ـ  سـه منطقـه اداري ساختمان تكميل( ٥٠٣٠١٠٠٦ اعتباري رديف ريال  و  با كسر مبلغ مذكور از  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢به مبلغ    منطقه يك)  -رشت  
  .٤٠٢٠١٠٠١رديف اعتباري  و اضافه نمودن به) مركز

رشت درخصوص تملك يكي از امالك آقايان؛ بزرگمنش و شركاء و آقايان؛ محمـد حيـدري و فـردين   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
رباني به منظور احداث سرويس بهداشتي و نمازخانه در پياده راه رشت با لحاظ صرفه و صالح شهرداري .و مقرر شد شهرداري رشت از تـاريخ 

  يداري يكي از امالك مذكور اقدام نمايد.ابالغ مصوبه ظرف مدت دوهفته  نسبت به تعيين تكيلف خر

رشت در خصوص تخصيص اعتبار بابت تكميل و تجهيز دو سوله بهزيستي جهت افزايش ظرفيت مركز   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
ريال معـادل   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠شهرداري رشت به مبلغ    ٢٢/٩/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-١٧٢٢٨٥و    ١٤٠٠ـ  ١٨١٠١٩، برابر نامه هاي شماره  ش رـ  ١٦ماده  

(ديون و تعهدات مربوط به ١٧٠١٠٤(دو ميليارد تومان) در سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و با كسر مبلغ مذكور از محل  رديف اعتباري كد 
  .١٢٠٢٠٥بيمه و بازنشستگي) و اضافه نمودن به رديف اعتباري 

الـه عنايـتكمك مالي به آقـاي  (پنج ميليون تومان)  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠رداخت مبلغرشت درخصوص پ  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  .پذير)و كمك به اقشار آسيب(ساماندهي  ١٥٠٣٠٢از رديف ،آبساالن

(احداث ايستگاه آتش نشاني بلوار خرمشهر) به مبلغ   ٣٠٢٠١٠٠٥رديف رشت در خصوص افزايش اعتبار    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
و تجهيـز احداث به منظور   ٣٠٢٠١٠٠٥رديف اعتباري اضافه نمودن به و  ٢٠٣٠١٠١٥از رديف اعتباري ريال و با كسر مبلغ مذكور    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠

  .ايستگاه آتش نشاني بلوار خرمشهر

معابراصلي و فرعي سطح شهر رشت) (روكش آسفالت  ٤٠٢٠١٠٠١رشت درخصوص افزايش اعتبار رديف  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
همسطح، تونل و غير  هاي  تقاطع  احداث   و  تملك  مطالعات،(   ٤٠١٠٢٠٠٢رديف    و با كسر مبلغ مذكور از  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٣مبلغ    به  منطقه سه

  .٤٠٢٠١٠٠١به رديف و اضافه نمودن زيرگذر بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر رشت) 

مشتمل بر    "تحول نظام خدمات شهروندي شهرداري رشت"طرح پيشنهادي كميسيون عمران و توسعه شهري شورا طرح    ـ موافقت با كليات 
  مقدمه در چهار ماده و پنج تبصره و  مقرر شد؛ جزئيات طرح در كميسيون هاي مربوطه بررسي و مجددا جهت تصويب به شورا ارائه گردد.

 تيسـا  ٣احـداث نقطه از امالك شهرداري به صورت اجاره جهت    ٣  عرصهشت در خصوص واگذاري  ر  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
BTS  مخابرات  ي ارتباطخدمات مربوط به شركت جديد .  

 و باشگاه فرهنگـي ريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به ٠٠٠/٠٠٠/٥٠رشت درخصوص پرداخت مبلغ  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  ).كمك به موسسات خصوصي (١٥٠٢٠٧محل رديف  ، ازورزشي بهاران

  رشت درخصوص كمك مالي به تيم بسكتبال سپيدرود رشت. ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري

  ."رشتشهرداري ١٤٠١اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و بهاي خدمات پيشنهادي سال "ـ تصويب

  ."شهرداري رشت ١٤٠١اي پيشنهادي سال ارزش قيمت منطقه"ـ تصويب 

ي(تاكسي، تاكسي ون، مينـي بـوس و شهرهاي درون پيشنهادي كرايه تاكسي  رشت در خصوص نرخ    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  .١٤٠١تاكسي تلفني و بي سيم) سال 

از مفاخر و پيشكسوتان علمي، طرح شناسايي و تقدير "ـ موافقت با طرح كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر رشت درخصوص 
  مشتمل بر مقدمه ماده واحده و در سه تبصره . "فرهنگي، هنري، ادبي، مذهبي و ورزشي شهر رشت

  ـ بررسي طرح سوال اعضاي محترم شورا و پاسخ شهردار محترم رشت .

٣٠١٠٢٠٠١ ، ٢٠٧٠١٠٠٤  ، ٢٠٧٠١٠٠٥ رشـت در خصـوص افـزايش اعتبـار رديـف هـاي  اعتبـاري ؛  ـ موافقت با اليحه پيشـنهادي شـهرداري
٤٠١٠٢٠٠٢ريال(سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان)  و با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٢٨جمعاً به مبلغ ٤٠٢٠٤٠٠١

 ١٤٠٠ ديماهاهم مصوبات شورا در 
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  *   ١٠/١٤٠٠/ ١٠مورخ :        ١٨جلسه شماره :   *
شماره        دعوتنامه  مورخ  ٢٤٠٩/١٤٠٠براساس  جلسه ١٤٠٠/ ٣٠/٩/ش  هجدهمين  ساعت    ،  رأس  رشت،  اسـالمي شهر  شوراي  ساختمان    ١٥:٢٠(عادي)  محل  در 

   يد برگزار گرديد.بخش قرآن مج  شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي   شوراي

  دستورات جلسه : 
ريال  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ٩/ ١مورخ    ١٤٠٠ـ٦٣٧٨  ـف  ر  ش رشت به شماره    ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري

  . به اقشار آسيب پذير) كمك و ساماندهي (  ١٥٠٣٠٢ اعتباري   رديف   كمك مالي به خانم مهين صاحب گلي، از) تومان ميليون  (دو

  ٤٠٢٠١٠٠١در خصوص افزايش رديف اعتباري    ١٤٠٠/ ٩/ ٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٥٦٩  ـف  ش ر   ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  به شماره  
مبلغ    منطقه يك)  -سطح شهر رشت    فرعي  و   اصلي  معابر  آسفالت  روكش( از  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به  مذكور  مبلغ  با كسر  و     رديف   ريال  

  . ٤٠٢٠١٠٠١رديف اعتباري   و اضافه نمودن به) ـ مركز  سه منطقه  اداري ساختمان تكميل( ٥٠٣٠١٠٠٦ اعتباري 

(روكش    ٤٠٢٠١٠٠١در خصوص افزايش اعتبار رديف    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٠مورخ    ١٤٠٠/ ٧٠١٤/ رف به شماره ش شهرداري  ـ بررسي اليحه پيشنهادي  
  . آسفالت معابراصلي و فرعي سطح شهر رشت) منطقه سه

  "طرح تحول نظام خدمات شهروندي شهرداري رشت"درخصوص    ١٤٠٠/ ٩/ ١٠/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٢١٣٩طرح اعضاي شورا به شماره  بررسيـ  
  مشتمل بر مقدمه در چهار ماده و پنج تبصره. 

در     ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ   ١٤٠٠-٢٧١٣-پيرو اليحه شماره ش ر ف   ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ   ١٤٠٠ـ١٦٨٩٥٨ـ بررسي نامه شهرداري  به شماره ش ر ـ  
نمازخانه در   بهداشتي و  احداث سرويس  منظور  به  و شركاء   بزرگمنش  يا  و  رباني  فردين  و  آقايان؛ محمد حيدري  خصوص تملك ملك 

  پياده راه رشت. 

درخصوص تخصيص اعتبار جهت تكميل و تجهيز دو    ١٤٠٠/ ٥/ ٣مورخ    ١٤٠٠-٣٢٠٢-رشت به شماره ش ر ف ـ بررسي اليحه شهرداري  
جه  بهزيستي  ماده  سوله  مركز  ظرفيت  افزايش  شماره  ١٦ت  نامه  برابر  اليحه  اصالح  خصوص   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ    ١٤٠٠-١٧٢٢٨٥- و  در 

  ريال معادل (دو ميليارد تومان) پيرامون موضوع مذكور.   ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠اختصاص اعتبار به مبلغ 

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

  تور منشي شورا: نطق پيش از دس
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد عزيزاله باباپور، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
تمامي زنان مسلمان    ...با تسليت دهه اول فاطميه و شهادت حضرت زهرا (س) اظهار كرد: ان شاا  ، رييس شوراي شهر رشتمحمد حسين واثق كارگرنيا  سپس

برداري كنند الگو  امور زندگي خود  تمامي  بزرگوار در  بانوي  اين  از سيره  ايران اسالمي  تبريك فرا   .دنيا باالخص زنان شيعه  با  واثق كارگرنيا  محمد حسين 
مامي هم ميهنان مسيحي و گراميداشت ياد و خاطره درگذشتگان در حادثه زلزله بم افزود: پنجم دي ماه مصادف با روز  رسيدن ميالد عيسي مسيح (ع) به ت

ه ساخت و ساز بايد  ايمني در برابر زلزله و بالياي طبيعي است و استان گيالن نيز بر روي گسل هاي متعدد و در معرض زلزله قرار دارد و از اين بابت در حوز 
تا خداي ناكرده در صورت وقوع چنين حوادثي شاهد رقم    ،توجه بيشتري به تمامي مباحث ايمني ساخت از سوي دستگاههاي ذيربط صورت گيردنظارت و  

خت  يس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به مصاحبه اخير شهردار رشت پيرامون گام موثر شهردار در سا ير . خوردن اتفاقاتي تلخ براي مردم عزيزمان نباشيم 
نماينده مردم رشت   ،جبار كوچكي نژادآقاي سيد شمس شفيعي با خبر شديم كه آقاي  توسط يكي از همكاران شورا  اًو ساز زمين هاي نسقي تصريح كرد: اخير

به غير از اين    در مجلس شوراي اسالمي به دنبال جمع آوري امضا از سوي نمايندگان مجلس به منظور رفع مشكل ساخت و ساز در زمين هاي نسقي است و
ييد در ديوان  أ اقدام، هيچ حركت موثري در اين حوزه انجام نشده است و مصاحبه شهردار رشت نيز تكرار همان مباحث پيشين و شيوه نامه اي است كه مورد ت

دي به دنبال رفع مشكل ساخت و ساز در زمين كيد به اينكه از شهردار رشت انتظار داريم به دور از حواشي به صورت ج أ كارگرنيا با ت .عدالت اداري قرار نگرفت
 . هاي نسقي باشد بيان كرد: مردم رشت در انتظار اقدام عملياتي هستند 

متير كرد:  اظهار  نقاط رشت  از  برخي  در  معتادين متجاهر  به حضور  اشاره  با  اسالمي شهر رشت  تأيس شوراي  و  امكانات  از  برخي  به  جسفانه  متعلق  هيزات 
 .توسط تعدادي از معتادين متجاهر مورد سرقت قرار مي گيرد  كز عمومي كه براي رفاه و زيباسازي شهر با هزينه زياد نصب شده بودشهرداري رشت در مرا

معتاد  فراد  محمد حسين واثق كارگرنيا به آتش كشيده شدن يكي از آسانسورهاي پل عابر پياده در رشت اشاره كرد و گفت: اين مشكل نيز به واسطه حضور ا
تواند نقش موثري در رفع  كارگرنيا با اشاره به برگزاري نخستين همايش ملي حمل و نقل و ترافيك شوراي رشت تصريح كرد : اين همايش مي   .رقم خورد



  

~ ٧ ~ 
 

از تالش هاي   و  ايفا كند  ترافيكي شهر  برگزاري  ريمشكالت  در  اين كميسيون  ترافيك شوراي رشت و مشاوران  نقل و  اين همايش  يس كميسيون حمل و 
خير شهردار رشت در زمان شروع اين همايش گفت: شهردار و مجموعه شهرداري رشت به نحوي ميزبان اين همايش  أبا انتقاد از ت ايشان     .قدرداني مي كنم

يدا كرد و پس از آن نيز پيش از  خير در اين همايش حضور پأبودند و انتظار مي رفت در زمان برگزاري آن نيز حضور پررنگ داشته باشند، اما شهردار رشت با ت
اين نحوه رفتار شهردار مورد پسند افرادي كه در اين همايش به ارائه   ازمحل برگزاري مراسم خارج شد كه اين اقدام شايسته نيست و يقيناً اتمام همايش سريعاً

 . ساس آئين قديمي ايران زمين، مراسم شب يلدا برگزار شدبه برپايي مراسم شب يلدا اشاره كرد و گفت: شب گذشته بر ا  ايشان  .مقاله پرداختند نيست
شته باشيم  يس شوراي اسالمي شهر رشت با بيان اينكه همه ما بايد بر اساس وظيفه ديني و انساني، نسبت به نيازهاي برادران و خواهران ديني توجه داير

ت نسبت به برپايي چله مهرباني براي كودكان كار اقدام كرد و اين مراسم با افزود: به مناسبت فرا رسيدن شب يلدا، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رش
  . كودك كار در قصر بازي رشت برگزار شد كه اقدامي شايسته تقدير است  ١٤٠حضور حدود  

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
ترافيك شوراي اسالمي شهر رشت  مهدي نوري هريس را با بخش  ، رييس كميسيون حمل و نقل و  از اينكه شهردار رشت مجموعه شهرداري  با ابراز گاليه 

كيد  أ ي تخصوصي تحت مديريتش اشتباه گرفته است افزود: شهردار رشت سخنان اعضاي شورا را با شوآف بازي ها به نام خودش تمام مي كند و بارها به و
كيد به  أبا تايشان    در شهرهاي اطراف بابت ساخت و ساز در زمين هاي نسقي اقدامات خوبي در دست انجام است اما گويا وي گوش شنوايي ندارد.  كرديم كه

ر براي رفع  كرديم مي توانيم از تجربيات شهردا سال سابقه و تجربه حضور در شورا و كميسيون هاي تخصصي شورا را دارد تصريح كرد: تصور مي ٩اينكه علوي 
هاي رشت، ساخت و ساز در زمين هاي نسقي و غيره استفاده كنيم اما علوي هيچ تمايلي به همكاري با شورا  مشكالتي از جمله تاالب عينك رشت، رودخانه

روش مديريتي توسط شهردار رشت  يس بازي درآوردن است بيان كرد: اين  يعضو شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه شهردار رشت به دنبال ر   ندارد .
رسد و اعضاي شوراي رشت تمام هم و غم خود را براي برطرف كردن مشكالت اين شهر به كار گرفته اند و متاسفانه شهردار رشت كه با راي  به جايي نمي

: بنده با  ادامه دادخواستيم و چه شد،  ه چه مي مهدي نوري هريس عضو شورا با بيان اينك    مستقيم اعضاي شورا انتخاب شده است با شورا همكاري نمي كند.
روزي با يكي   .امهاي مختلف فعاليت داشته سهميه شوراي دوم در شهرداري رشت مشغول به فعاليت شدم، با فضاي شورا و شهرداري آشنا هستم و در انتخابات 

هايي به يكديگر  ه گذشت، ديگر گذشته است» ما و آقاي علوي قولكردم و در مورد عملكرد شورا صحبت شد و ايشان گفتند «عمري كاز دوستان صحبت مي
قرار بود در يك اتاق فكر مشترك براي خدمت به مردمان اين شهر شبانه  .  داده بوديم و قرار بود شهردار رشت يار دوازدهم، دوست و همراه اعضاي شورا باشد

 چيزي كه تصور مي كرديم محقق نشد.روزي تالش كنيم، اما متاسفانه با مشاهده عملكرد شهردار رشت،  

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
در دبيرخانه    ١٤٠٠٠/ ١٠/ ١مورخ    ٢٤٢٧ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ٢٥مورخ ١٤٠٠ـ ٧٢٠٨  ـف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ١

س از بحث وتبادل نظر واخذ رأي ضمن  با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پ  "كمك مالي به آقاي عنايت اله آبساالن "شورا در خصوص  
  موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

  ستورات جلسه : د
  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

شهرداري شماره    اليحه  به    ١٤٠٠/ ٩/ ١مورخ    ١٤٠٠ـ ٦٣٧٨  ـف  ر  شرشت 
شماره   به  شده  بر    ١٤٠٠/ ٩/ ٩مورخ    ١٢٣١ثبت  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه 
كمك مالي به خانم مهين صاحب گلي  )  تومان  ميليون  ريال (دو ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

  راننده (  ترافيك  و  نقل  و  حمل  سازمان  شاغلين  (از  رزم  علي  مرحوم  همسر
 ١٤٠٠/ ٨/ ٣مورخ    /پ ٣/ ١٤٥/ ١٦/ خ / ١٣٢١٩  شماره  نامه  برابر  يك)) كه   پايه

پزشكي علوم  و   دياليز   تحت   و   خاص   بيماري  داراي  دانشگاه    مرحوم  بوده 
  بدهي  تقبل  موجب  نامبرده  درمان   هاي  هزينه  علت  به  حاليه  است و  شده

 و   ساماندهي(   ١٥٠٣٠٢  اعتباري   رديف  گرديده است و از  خانواده  بر  زيادي
  اقدام نمايد.  به اقشار آسيب پذير) كمك

ــه و  ــيون برنامـ در كميسـ
ــه و حقــوقي شــورا  بودج
ــه  ــا اليحــ ــرح و بــ مطــ
پيشــــنهادي شــــهرداري 

  موافقت گرديد.
  

در كميســـيون بهداشـــت، 
محيط زيست شورا مطـرح 
و بــا اليحـــه پيشـــنهادي 

  شهرداري موافقت گرديد.

١٩  
  
  

١٧  

  
٣٠/٩/١٤٠٠  
  
  

٢٢/٩/١٤٠٠  
  

كمك  )  تومان  ميليون  دوريال (٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پرداخت مبلغ  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    مصـوبه شـورا:متن  
گلي  صاحب  مهين  خانم  به  ازمالي  پذير)  كمك  و  ساماندهي(  ١٥٠٣٠٢  اعتباري  رديف  ،  آسيب  اقشار  موافقت    به  آرا  اتفاق  به 

 گرديد. 



  

~ ٨ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ٩/ ٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٥٦٩  ـف  ش ر   رشت به شماره    اليحه شهرداري
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت    ١٤٠٠/ ٩/ ٩مورخ    ٢١٣٠به شماره   

اعتباري   رديف  افزايش  به  نسبت  دارد؛  نظر    معابر   آسفالت  روكش(   ٤٠٢٠١٠٠١در 
با    ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ    منطقه يك)   -سطح شهر رشت    فرعي  و  اصلي ريال و  

  سه   منطقه  اداري  ساختمان  تكميل(  ٥٠٣٠١٠٠٦  اعتباري  رديف   كور ازكسر  مبلغ مذ
مركز به)  ـ  نمودن  اضافه  اعتباري    و  اعمال    ،٤٠٢٠١٠٠١رديف  ضرورت  به  عنايت  با 

ترميم و زيرسازي    و رفع مشكالت مربوط به آبگرفتگي معابر، در ديف مذكور    هزينه
  اقدام نمايد.  شهروندان، درخواستهاي  با توجه به كثرت  و....   آسفالتي معابر

ــه و  ــيون برنامـ در كميسـ
ــوقي شــورا  بودجــه و حق
ــه  ــا اليحــ ــرح و بــ مطــ
پيشــــنهادي شــــهرداري 

  موافقت گرديد.
ــران و  ــيون عمـ در كميسـ
توسعه شهري شورا مطــرح 
و بــا اليحــه پيشــنهادي 

  شهرداري موافقت گرديد.

١٧  
  
١٨  

٢١  
٩  

١٤٠٠  
  
  
٢٩  
٩  

١٤٠٠  

در خصوص اليحه روكش آسفالت معابر محدوده منطقه يك    ، رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورامهدي نوري هريس  مذاكرات :خالصه مفيد  
به بودجه  تأمين  تأمين كد ميصورت سليقهشهرداري رشت اظهار داشت: شهرداري در حال  براي پيمانكاران نورچشمي  به آقاي چراغي  اي است،  بنده  شود، 

اند كه ما براي همه  شهرداران مناطق در اين خصوص گفته  .ين كار درست نيست كه گفتند براي مابقي پيمانكاران از ما درخواست كد نشده استام كه اگفته
افراد داراي  صورت كامل انجام شده است، اين درست نيست كه  كنند. مكاتبات بهخواهند را تأمين كد مياي كساني كه ميصورت سليقهايم و بهدرخواست داده

تأمين كد شوند داد:  .ارتباط  ادامه  نوري  بررسي مي  مهدي  را  آسفالت  داراي درخواست  نقاط  عمران سازمان  معاونت  در  زمان حضور  و  ما در گذشته  كرديم 
اما امروز اين كار انجام نميليست آن را تحويل پيمانكار مي نه براي نقشه و مشخصاتي كه ما به آن    كند،شود. پيمانكار براي پروژه قرارداد منعقد ميداديم، 

ارائه مي بر پروژهپيمانكار  ناظر  بنده  بودهدهيم،  پيمانكار مياي  بود و  از آن آسفالت  نيمي  نيمهام كه  بدون دليل آسفالت كندخواست  اين كوچه را    .ي ديگر 
معاونت عمران باشد، اما زير نظر خدمات شهر است، اين چارت اشتباه    با بيان اينكه اماني منطقه بايد زير نظر  رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورا

شوراي شهر در اين  ، رييس كميسيون فرهنگي، اجتماعي  نادر حسيني  .است. بايد به شهردار تذكر داد تا واحد اماني زيرمجموعه معاونت عمران قرار بگيرند 
كنند، اما جايي كه يك مشكل كوچك دارد را سريعاً  اي كه آسفالت نشده را آسفالت نميخصوص اظهار داشت: عدالت در آسفالت بايد صورت بپذيرد، كوچه

هايي  ها در شهر رشت، گفت: متأسفانه آسفالترئيس شوراي شهر رشت با ارائه يك تذكر در خصوص علمي نبودن آسفالتمجيد عزيزي نايب  .كنندآسفالت مي
- شمس   !شود. بنده متأسفانه تصويري را در اختياردارم كه در آب در حال آسفالت كردن هستندام ميشود علمي نيست و سطحي انجكه در رشت انجام مي

اي ديگر داراي مشكل نيست، فقط بايد اين موضوع رعايت شود كه بودجه از  شفيعي درخصوص اليحه فوق اظهارداشت: جابجايي اليحه از منطقه به منطقه
 .عمراني به جاري منتقل نشود

مصـو شـورا:متن  اعتباري    به  رديف  افزايش  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد    معابر   آسفالت   روكش (  ٤٠٢٠١٠٠١با 
  ٥٠٣٠١٠٠٦  اعتباري  رديف  ريال و  با كسر  مبلغ مذكور از  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ    منطقه يك)   -سطح شهر رشت    فرعي   و   اصلي

رأي مخالف، موافقت   ٣رأي موافق و   ٧با   ،  ٤٠٢٠١٠٠١رديف اعتباري   اضافه نمودن بهو  )  ـ مركز  سه  منطقه  اداري   ساختمان  تكميل(
 گرديد. 
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  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☒  ☐  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  عاشـريرضا   ٥
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ٣  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٠مورخ    ١٤٠٠/ ٧٠١٤/ رف رشت به شماره ش  اليحه شهرداري
رشت  شهرداري  در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣مورخ     ٢٣٢٧شماره  

(روكش آسفالت معابراصلي و    ٤٠٢٠١٠٠١نسبت به افزايش اعتبار رديف    در نظر دارد 
مبلغ    ريال  ٢٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ    به   فرعي سطح شهر رشت) منطقه سه با كسر  و 

ا همسطح،  غير  هاي  تقاطع   احداث   و   تملك  مطالعات،(     ٤٠١٠٢٠٠٢رديف    ز مذكور 
رشت)   شهر  ترافيك  و  نقل  و  حمل  جامع  طرح  اساس  بر  زيرگذر  و  اضافه  تونل  و 

و روكش      زيرسازي    با عنايت به كمبود اعتبار در رديف،  ٤٠٢٠١٠٠١به رديف  نمودن  
مطالبات پيمانكار،    آسفالت، لكه گيري و ترميم معابر سطح شهر جهت تامين اعتبار

  اقدام نمايد. 

در كميسيون عمران و 
توســعه شــهري شــورا 
مطــرح و بــا اليحــه 
شـهرداري  پيشنهادي 

  موافقت گرديد.
  
  

١٨  
٢٩  
٩  

١٤٠٠  

خصوص اليحه بودجه آسفالت محدوده منطقه  ،رييس كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شورا در سيد شمس شفيعي  خالصه مفيد مذاكرات : 
صورت يكسره هستند. شهرداري در حال اليحه شهرداري رشت اظهار داشت: در اين ايام تمامي مناطق شهرداري رشت در حال كار كردن به سه 

بندي لوايح با يكديگر متفاوت است. ممكن است امروز منطقه سه با كمبود بودجه مواجه شود و ممكن است فردا منطقه يك با  دادن است و زمان 
 .توانيم كمك كنيمطور كه ميردد. در زمينه آسفالت بنده معتقدم كه بايد آن مشكل مواجه گ

(روكش آسفالت معابراصلي و فرعي    ٤٠٢٠١٠٠١در خصوص افزايش اعتبار رديف  شهرداري  اليحه پيشنهادي    متن مصـوبه شـورا: 
- پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و اخذ رأي بنا به    سطح شهر رشت) منطقه سه 

مدت يك هفته  بررسي بيشتر به اتفاق آرا مقرر شد؛اليحه مورد نظر حداكثر به   ماندن اليحه مذكور به مدت يك هفته به جهت
 بماند. مسكوت 



  

~ ١٠ ~ 
 

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        شوراتصميم  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
شماره    به  شورا  محترم  اعضاي  از  تن  پنج  مورخ  ١٤٠٠/ ٢١٣٩طرح  /ش 

پيوست    ١٤٠٠/ ٩/ ١٠ نظام خدمات شهروندي شهرداري رشت "به    "طرح تحول 
  مقدمه در چهار ماده و پنج تبصره جهت بررسي و تصويب. مشتمل بر 

در كميسيون عمران و 
توســعه شــهري شــورا 
مطرح و با مفـاد طـرح 
پيشـــنهادي موافقـــت 

  گرديد.

٢٢/٩/١٤٠٠  ١٦  

پرداخت و  عنوان موافق اليحه طرح تحول نظام شهروندي به تشريح ابعاد اين طرح  در ادامه مهدي نوري هريس به   خالصه مفيد مذاكرات : 
توانند با استفاده از اين طرح از داخل خانه خود درخواست  عنوان يك طرح جامع جهت سهولت كار شهروندان نام برد كه شهروندان مياز آن به 

ال  هاي اداري برطرف خواهد شد، براي مثدر صورت تصويب و اجراي اين طرح بسياري از بروكراسي.آسفالت منطقه و محله خود را ارائه دهند
عنوان مخالف اظهار داشت: بنده در هر دو مورد قرارداد  سيدشمس شفيعي به  .هاي فراوان نخواهد بودوآمد و پيگيري دريافت پروانه نيازمند رفت

ق  ام، موضوع الكترونيكي كردن است و پيشنهاد بنده اين است كه هر دو طرح با هم تلفيام و طرح را مطالعه كرده هوشمند سازي حضور داشته 
شود، ما بايد به سمت هوشمند كردن خدمات شهري برويم، اما بايد دو قرارداد را با يكديگر تلفيق كرد، هر دو قرارداد هوشمند سازي بايد  

نايب   .كاسه شود يك برزگر و دكتر ويسي بهمجيد عزيزي  اينكه دكتر  بيان  با  به مسائل موجود  رئيس شوراي شهر رشت  عنوان دو فرد آشنا 
ها در داخل شهرداري رشت خواهد شد و  : اين پروژه باعث جلوگيري از بسياري از رانت تأكيد كردرشت، در اين موضوع حضور دارند، شهرداري 

عليرضا تاج شهرستاني عضو شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار داشت: اين طرح بسيار خوب   .چناني نيز براي شهرداري ندارد بار مالي آن 
 !توان قبول كرد كه شهروند پرونده را زير بغل خود نزند و در راهروهاي شهرداري گرفتار نشود؟ان است! آيا مياست، اما اينجا اير

شورا   اعضاي  توسط  بيشتر طرح  مطالعه  درخواست  با  رشت  عضو شوراي شهر  ميعنوان  نادر حسيني  وقتي  نظام  داشت:  تحول  گوييم طرح 
تواند طرح نظام جامع  هاي ديگر است مي هاي ديگر نيز باشد. اگر حوزه تواند در حوزه يخدمات شهروندي فقط در حوزه شهرسازي نيست، م

صورت يك پكيج به قرارداد قبلي اضافه شود تا شاهد  مانده دو قرارداد بهباشد، نكته ديگر اينكه اگر قرار است دو قرارداد را انجام دهيم، بايد باقي
نباشيم ب  .قرارداد در قرارداد  اينكه سازمان فاواي شهرداري رشت داراي مجموعه شمس شفيعي  بيان  اطالعات  ا  اي توانمند در حوزه فناوري 

 .چنيني به بيرون واگذار كنيمتواند انجام دهد را با قراردادي اين است، گفت: لزومي ندارد كاري كه اين مجموعه مي 

جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و اخذ  در    "تحول نظام خدمات شهروندي شهرداري رشت"طرح    تن مصـوبه شـورا:م
بررسي بيشتر به اتفاق آرا مقرر    ماندن طرح مذكور به مدت يك هفته به جهت رأي بنا به پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت 

 بماند. مدت يك هفته مسكوت شد؛طرح مورد نظر حداكثر به 



  

~ ١١ ~ 
 

  

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ـ   ر  ش  شماره  به  رشت  شهرداري  مورخ    ١٤٠٠ـ١٦٨٩٥٨نامه 
پيرو اليحه شماره   ١٤٠٠/ ٩/ ١٨مورخ    ٢٢٦٢شماره  ثبت شده به  ١٤٠٠/ ٩/ ١٧

ر ف  آقايان؛    ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ١٤٠٠-٢٧١٣-ش  امالك،  تملك  درخصوص 
محمد حيدري و فردين رباني و آقايان؛ بزرگمنش و شركاء،  جهت احداث  
سرويس بهداشتي و نماز خانه در پياده راه فرهنگي شهرداري رشت بدين  

  شرح؛ 
يان يك دستگاه آپارتمان دو اشكوبه ( يك  ـ تملك شش دانگ عرصه و اع

رشت  ملكي    ٣بخش    ٢٥١٦طبقه بر روي طبقه همكف) داراي پالك ثبتي  
مساحت   به  عرصه  رباني،   فردين  و  حيدري  محمد  متر    ٣٠٦/ ٦٩آقايان 

مساحت   به  اعيانات  انضمام  به  رشت    ٣٤١مربع   : در  واقع  مربع    –متر 
شيك   زيبايي  - خيابان  بست  به    -٢٥٦پالك    -بن  صادقي،  پاساژ  جنب 

به صورت   اول  طبقه  و  در طبقه همكف  بهداشتي  احداث سرويس  منظور 
نمازخانه در پياده راه رشت كه برابر گزارش كارشناس منتخب  شهرداري  

مبلغ   و    ٧٧/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به  مالك  منتخب  كارشناس  گزارش  وبرابر  ريال 
گرديده است،   ريال تعيين قيمت    ٩٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مرضي الطرفين به مبلغ  

ريال    ٧٧/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠بر اساس نظر كارشناسي منتخب شهرداري به مبلغ  
و معادل بهاي تعيين شده در امالك تحت مالكيت فروشندگان يا هر ملكي  
تغيير كاربري، پروانه   از قبيل  كه توسط فروشندگان تعرفه گردد خدمات 

ارد به نرخ روز  ساختماني و .. كه در صالحيت و اختيارات شهرداري قرار د
ماده   رعايت  با  معوض    ٦و همچنين  تحت عنوان  ملك  تقويم  نحوه  قانون 

  ارائه گردد. 
ششدانگ  تملك  يا  و    روي   طبقه  ٢  صورت   به   آپارتمان   دستگاه  يك   ـ 

  مترمربع   ٨٥/ ٣٥هاي   مساحت  همكف ملكي  آقايان بزرگمنش و شركاء به
  در   واقع  دوم   طبقه   در  مترمربع  ٨٣/ ٤٥و    اول  طبقه   در  ٧٩/ ٥٠ همكف،  در

در كميســــيون بهداشــــت، 
محيط زيست شورا مطـرح و 
ــنهادي  ــه پيشــ بــــا اليحــ
ــاي  ــك آقـ ــوص ملـ درخصـ
ــد و  ــت گردي ــدري موافق حي
ــره  ــان به ــا زم ــد ت ــرر ش مق
بــرداري از ســرويس مــذكور، 
ســـرويس هـــاي بهداشـــتي 
ــورد  ــي مـ ــازمان فرهنگـ سـ

  استفاده عموم قرار گيرد.
  

ــران و  ــيون عمــ در كميســ
توسعه شهري شورا مطـرح و 

پيش موافقـت با اليحه  نهادي 
  گرديد.

  
در كميسيون برنامه و بودجه  
با   و  مطرح  شورا  حقوقي  و 

ر   ش  شماره  نامه  - توجه 
مورخ    ١٤٠٠-١٦٨٩٥٨

خريد    ١٧/٩/١٤٠٠ با 
و   بزرگمنش  آقاي  ساختمان 
خريد   با  و  مخالفت  شركا 
موافقت   حيدري  آقاي  ملك 

  گرديد. 

١٧  
  
  
  
  
  
١٨  
  
  
  
  
  
١٩  
  

٢٢/٩/١٤٠٠  
  
  
  
  
  

٢٩/٩/١٤٠٠  
  
  
  
  
  

٣٠/٩/١٤٠٠  
  



  

~ ١٢ ~ 
 

  

  سرويس   احداث   درخشان، جهت  كوچه  شيك،   خيابان  شهرداري،  ميدان
  بازار   نمازخانه  صورت   به  را  دوم  و  اول  طبقات   و   همكف  طبقه  در  بهداشتي

به    دادگستري  رسمي  كارشناسان  هيئت  گزارش  برابر   كه  رشت  راه  پياده
  ١٧/ ٥٢٤/ ٥٠٠/ ٠٠٠  و ريال      ٢٤/ ٦٤٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠ريال و      ٣٤/ ١٤٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبالغ
در ازاي  و  ريال ارزيابي گرديده است    ٧٦/ ٣٠٩/ ٥٠٠/ ٠٠٠مبلغ   به  جمعاًريال  

غير صورت  به  توسط    پرداخت  كه  امالكي  در  خدمات  شامل  كه  نقد 
معوض، ملك  با  تهاتر  يا  گردد  معرفي  آنان  نمايندگان  يا    از    فروشندگان 

  اقدام نمايد .   مالكين

اليحه خريد يك ملك جهت ساخت سرويس بهداشتي با بيان اينكه تصاويري    در خصوص  در ادامه محمدحسين واثق كارگرنيا  خالصه مفيد مذاكرات :
: اين  تصريح كردداده است،  در فضاي مجازي منتشر شد كه با توجه به عدم وجود سرويس بهداشتي در پياده راه فرهنگي شهرداري رشت اتفاقاتي ناگوار رخ

در ادوار مختلف شورا و شهرداري به دنبال فراهم كردن   .ايمگردد كه ما داشتهعفي بازميمسائل در شأن شهر رشت و مردم اين شهر نبود. اين موضوع به ض
به شهرداري پيشنهاد شد و زمين بود، دو زمين  نقيصه  اين  براي رفع  بررسي قرار گرفتند. همچنين در جلسهشرايطي  اين  ها مورد  اي در شهرداري منطقه 

بود كه بتوانيم   معضل مطرح شد و خواسته شهرداري اين  باشند تا  به هر دو اليحه پيشنهادي توجه داشته  اين مرحله حتماً اجرايي شود، اعضاي شورا  در 
و محيط  رئيس كميسيون بهداشت  ،سيدحسين رضويانسپس     .قدرت رقابت بين دو گزينه ايجاد شود تا با كمترين هزينه ممكن زمين نهايي انتخاب شود

اگر قرار بود  .هاي بهداشتي از مسائل مهمي است كه مردم روي آن تأكيد دارندسرويس  يحه اظهار داشت: مسئله زيست شوراي شهر رشت در خصوص اين ال 
ماه شهر و شورا را معطل كرده است؟ شهرداري قرار است اليحه را    ٤داد، چرا  ماه قبل اين كار را انجام مي  ٤شهرداري شخصاً روي اين موضوع تصميم بگيرد،  

رئيس  ونقل، نايبرئيس كميسيون بهداشت و كميسيون حملجز بنده، نايبر مورد آن تصميم بگيرد، فقط در جلسه كميسيون بهداشت بهبفرستد تا شورا د
ايم،  ها در دو كميسيون صحبت در اين خصوص داشتههاي توسعه پايدار، بودجه و فرهنگي حضور داشتند ساعترئيسه، روساي كميسيونشورا، اعضاي هيئت

رئيس كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري     .اي نظرم بر روي يك زميني بود كه با شنيدن نظرات دوستان نظر بنده تغيير كردنا به ادلهبنده ب 
نداده كه  : مگر كارشناس زمين را بررسي قيمتي نكرده است؟ مگر مالك دست خط  عنوان داشتشورا با بيان اينكه اين موضوع يكي از كاركردهاي شورا است، 

باشند، خواهش بنده اين  ها بگويند در حال مذاكره ميخواهند ببرند در مذاكره و مدترساند؟ كار ميزمين را با قيمتي كمتر از نرخ كارشناسي به فروش مي
ها بررسي شد، با توجه  چه در كميسيوناست كه شأن شورا و مديران شهرداري در جاي خودش باشد، آداب را بجا بياوريم تا ادبياتمان تغيير نكند. بر اساس آن

ها  در خصوص اليحه فوق اظهار داشت: در خصوص زمين ، عضو شوراي شهر رضا عاشريدر ادامه  .گيري درست انجام شودبه زماني كه در اختيار است تصميم
توان  ا عرض مناسب را ايجاد كرد. به لحاظ اجرا ميتوان سرويس بهداشتي استاندارد بتوضيحاتي در كميسيون مطرح شد، ملكي كه بر و عمقش كم است نمي

گويند ملك  اينكه مي.پذير نيستتخريبي انجام شود تا سرويس بهداشتي با استاندارد الزم در ملك وياليي انجام دهيم، اما در اين ملك چنين شرايطي امكان
افتتاح توان آنروزه مي  ٤٥وآماده است نميچيزي نيست،زيرا مصالكرد، چنينرا  اما در زمين وياليي ميح را  استفاده كردتوان درآن خالي كرد،  از آن     .توان 

پذير نيست، پس با توجه به  هاي باالتر امكان: با توجه به ميزان بو و گاز امكان استفاده از طبقهخاطر نشان كردوساز  عضو شوراي شهر با تشريح شرايط ساخت
با بيان اينكه    ايشان   .توان منتقل كردفروشان اين محدوده را نيز مير است، همچنين با تملك زمين پشتي آن دستت صرفهشرايط فوق خريد زمين وياليي به

كه مالكين بخواهند  متري ملك مدنظر ملك تجاري وجود دارد مشكلي ديگر براي شهرداري ايجاد خواهد شد، گفت: درصورتي  ٥٠با توجه به اينكه تا فاصله  
نمايدشكايت كنند در داد را پرداخت  تنزل ارزش امالك مجاور  باز گرداند و يا هزينه  به تجاري  را  يا ملك  ادامه     .گاه شهرداري محكوم خواهد شد كه  در 

با بيان اينكه ضرورت دارد هرچه زودتر معضل سرويس بهداشتي در پياده راه فرهنگي  ، رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر رشت  مسعود عباس نژاد
توان به  گويد بنا به هر دليلي اگر ملكي رد شود تا ماه قانوناً نميشهرداري مي.قبول نيست : حتي يك روز تعلل در اين زمينه نيز قابلاذعان كردود،  برطرف ش

داشت.ما بحث زمان  ماه آينده وجود نخواهد    ٦آن ملك رجوع كرد، حال به هر دليل اگر ما يك ملك را موفق نشديم تملك كنيم، امكان تملك ملك ديگر تا  
روز تا يك ماه زمان مشخص كنيم تا ملك مدنظر    ١٥بين    كهما فرصت دهيم  بهتر است    .رقابتي را براي خريد ملك از دست بدهيمونبايد اين فضايرا داريم

افزود:  سپس     .خريداري شود ادامه جلسه  بهداشتي در حياط ساختمان سازمان فرهنگي    ٤رضويان در  قرار  چشمه سرويس  اختيار عموم  ايجاد شده و در 
سرويس پرتابل بهداشتي در آنجا نصب خواهد شد. ما روي ماهيت دو زمين به    ٣شده توسط شهرداري سريعاً    آن با تخريب ساختمان خريداري  از  بگيرد، پس

متر در كل است و زمين دوم   ٣٥٠زمين اول داراي سيد شمس شفيعي در خصوص اليحه فوق اظهار داشت:     .نتيجه رسيده بوديم كه كدام را خريداري كنيم
متر نيز افزايش خواهد يافت. از نظر ماهيت كار اينكه دو ملك به شهرداري برود كامالً    ١٤٠٠متر بوده كه با تراكم سازي با حدود    ٣٠٠كه زمين باير است  

 .غلط است

شـورا: مصـوبه  آقايان؛ محمد     متن  و  شركاء  و  بزرگمنش  آقايان؛  امالك  از  يكي  تملك  در خصوص  شهرداري  پيشنهادهاي  با 
بهداشتي و نمازخانه در پياده راه رشت حيدري و فردين رباني   با    به منظور احداث سرويس    ٦با لحاظ صرفه و صالح شهرداري، 

ت از تاريخ ابالغ مصوبه ظرف مدت دوهفته  نسبت به تعيين  رأي مخالف، موافقت گرديد و مقرر شد شهرداري رش  ٤رأي موافق و  
 تكيلف خريداري يكي از امالك مذكور اقدام نمايد. 
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  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☒  ☐  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☒  ☐  رضويانسيد حسين   ٤
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☒  ☐  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ٤  ٦    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه   رديف 
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

شهرداري    ف اليحه  ر  ش  شماره  به  به   ١٤٠٠/ ٥/ ٣مورخ    ١٤٠٠- ٣٢٠٢-رشت  شده  ثبت 
تكميل  در دبيرخانه شورا درخصوص تخصيص اعتبار جهت    ١٤٠٠/ ٥/ ١٠مورخ    ٧٥٦شماره  

و اصالح اليحه برابر نامه  ١٦و تجهيز دو سوله بهزيستي جهت افزايش ظرفيت مركز ماده  
رـ   ش  هاي  شماره  به  رشت  شهرداري  مورخ    ١٤٠٠- ١٧٢٢٨٥و    ١٤٠٠ـ  ١٨١٠١٩هاي 

اعتبار رديف    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢ افزايش  به  نظر دارد؛ نسبت  اينكه شهرداري رشت در  مبني بر 
و  "  بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٢٠٢٠٥ فرهنگي  آموزشي، مذهبي،  برنامه هاي  اجراي 

در سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي به  "هنري سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي
رديف    ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ   محل   از  مذكور  مبلغ  كسر  با  و  تومان)  ميليارد  (دو  ريال 

كد   اض١٧٠١٠٤اعتباري  و  بازنشستگي)  و  بيمه  به  مربوط  تعهدات  و  به  (ديون  نمودن  افه 
اعتباري   بهزيستي    ١٢٠٢٠٥رديف  اداره كل  به  اعتبار  اين  تخصيص  اينكه  به  عنايت  با  و 

منوط به أخذ مجوز از شوراي هماهنگي مبارزه    ١٦استان جهت توسعه ظرفيت مركز ماده  
با مواد مخدر و ساير مراجع ذيصالح خواهد بود و با توجه به مباحث مطروحه در جلسه  

شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان به رياست استاندار محترم    ١٤٠٠/ ١/ ٢٥مورخ 
شماره   نامه  برابر  و  استان    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٧مورخ    ٩٣٤/ ٠٠/ ٧٣٢٢٦وقت  بهزيستي  كل  اداره 

ريال معادل (دو ميليارد تومان) طي تفاهم نامه اي خواهد بود كه در    ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ 
قانون مبارزه با    ١٦با عنايت به اينكه در اجراي ماده    اختيار آن اداره كل قرار مي گيرد و

مواد   از  حاصله  اختيار  با  و  آن  بعدي  الحاقات  و  اصالحات  مخدر  قانون    ٣٤و    ٣٣مواد 
و   يكصد  در  معتادان  آسيب  كاهش  و  درمان  نگهداري،  مراكز  اجرايي  نامه  آيين  مذكور 

ويب رسيد كه در تبصره  بيست و هشتمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور به تص
(  ٦و    ٥ آيين٤ماده  همين  داراي  )  هاي  شهرداري  برعهده  وظايفي  نفر    ٥٠٠نامه  هزار 

جمعيت و باالتر و مراكز استان ها قرار گرفته است و به همين منظور شهرداري رشت در  
نفر از محل اعتبارات داخلي به بهره برداري    ٥٠با ظرفيت    ١٦اولين مركز ماده    ١٣٩٥سال  

 ١٤٠٠/ ٤/ ٨سانده و در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كه در تاريخ    ر

  
  

در جلســـــه 
  مشـــــترك 
كميســــيون 
برنامه و  هاي 
بودجـــــه و 
حقـــــوقي و 
فرهنگــــي و 
اجتمـــــاعي 
مطـرح  شورا 
ــس از  و پـــ
بحـــــــث و 
بررســــي در 
تغيير  صورت 
ــف  رديــــــ
اعتبـــاري از 
ــوي  ســــــ
بـا  شهرداري 
پرداخــــــت 
ــغ  مبلـــــــ

٠٠٠/٠٠٠/
٠٠٠/٢٠ 

ــال (دو  ريـــ
ميليــــــارد 

١٧  
٣٠/٩ /

١٤٠٠  
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) صورتجلسه  ٢به رياست استاندار محترم وقت تشكيل شد، مقرر گرديد بر اساس بند (
ماده   مركز  افزايش  به  نسبت  به    ١٦مذكور  اعتبار  اختصاص  به  نسبت  شهرداري  و  اقدام 

سول دو  ساماندهي  و  تجهيز  قرار  منظور  الكان  جاده  در  كه  استان  بهزيستي  به  متلعق  ه 
قانون ششم توسعه هزينه و اقدام نمايد و    "٣"رديف    "٨٠"ماده    "ث "دارد براساس بند  

با توجه به اينكه چنين اعتباري در بودجه مصوب شهرداري پيش بيني نگرديده بود، در  
به شماره   به    ١٤٠٠/ ٥/ ٣مورخ    ٣٢٠٢زمان شهردار سابق (جناب آقاي احمدي) اليحه اي 

شماره   نامه  ارسال  با  شورا  و  گرديد  ارسال  رشت  شهر  اسالمي  محترم  شوراي 
درخواست گزارش كارشناسي را در اين خصوص داشته    ١٤٠٠/ ٧/ ١٠/ش مورخ  ١٤٠٠/ ١٣١٨

  است، اقدام نمايد. 

ــان)  تومـــــ
ــت  موافقــــ

  گرديد.

با پيشنهاد شهرداري در خصوص تخصيص اعتبار بابت تكميل و تجهيز دو سوله بهزيستي جهت افزايش     متن مصـوبه شـورا:
شهرداري رشت به مبلغ    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ    ١٤٠٠-١٧٢٢٨٥و    ١٤٠٠ـ  ١٨١٠١٩، برابر نامه هاي شماره  ش رـ  ١٦ظرفيت مركز ماده  

تومان) در سازمان فرهنگي  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ ميليارد  (دو  رديف  ريال معادل  از محل   مبلغ مذكور  با كسر  و  ورزشي  و  اجتماعي   ،
  ١رأي موافق و    ٩، با  ١٢٠٢٠٥(ديون و تعهدات مربوط به بيمه و بازنشستگي) و اضافه نمودن به رديف اعتباري  ١٧٠١٠٤اعتباري كد  

 رأي مخالف، موافقت گرديد.  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       شوراي اسالمي شهر رشت  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٧بررسي غيبت آقاي حسن كريمي كرنق در جلسه مورخ   ٧

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس  نامه داخلي شوراي آيين  ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره   متن مصـوبه شـورا:
تبادل و  بحث  غيبتاز  رأي  اخذ  و  مورخ    نظر  جلسه  در  كرنق  كريمي  شهر رشت١٤٠٠/ ٩/ ٢٧آقاي حسن  اسالمي  موجه    شوراي 

 تشخيص داده شد. 
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٨جلسه رأس ساعت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   شوراي اسالمي آراء اعضاي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا                     ٨

بحث   متن مصـوبه شـورا: از  تبادلهمچنين پس  مقرر شد؛ جلسه فوقو  آرا  اتفاق  به  رأي،  اخذ  و  لوايح  نظر  بررسي  به منظور  العاده شورا 
  ١٤٠٠/ ٩/ ٦مورخ   ١٤٠٠ـ٦٥٦٠،  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٥مورخ ١٤٠٠ـ٧٢٠٨  ـف  ش ر  ،   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٠مورخ   ١٤٠٠/ ٧٠١٤/ رف ش  هاي؛ شهرداري به شماره

 برگزار گردد.  ١٥رأس ساعت  ١٤٠٠/ ١٠/ ٨روز چهارشنبه مورخ  ١٤٠٠/ ٩/ ١٠/ش مورخ ١٤٠٠/ ٢١٣٩و  طرح اعضاي شورا به شماره  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        شوراتصميم  
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 *   ١٤٠٠/ ١٠/ ٠٨مورخ :        ١٩جلسه شماره :   *
در محل ساختمان    ١٥:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، نوزدهمين جلسه١٠/١٤٠٠/ ٧/ش مورخ   ٢٥١١/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره       

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

  دستورات جلسه : 
شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  ر     ـ  ؛   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٩مورخ  ١٤٠٠ـ  ٦١٣٦  ـف  ش  اعتباري  هاي   رديف  اعتبار  افزايش  خصوص    در 

ميليون تومان)  و با كسر  ريال(سي و دو ميليارد و هشتصد  ٣٢٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ  ٤٠٢٠٤٠٠١،  ٣٠١٠٢٠٠١  ،   ٢٠٧٠١٠٠٤    ،  ٢٠٧٠١٠٠٥
  .  ٤٠١٠٢٠٠٢مبلغ مذكور از رديف اعتباري 

شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  مبلغ  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٥مورخ    ١٤٠٠ـ٧٢٠٨  ـ ف  رشرشت  پرداخت   ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠درخصوص 
  . پذير)به اقشار آسيب  و كمك(ساماندهي ١٥٠٣٠٢از رديف   ،اله آبساالنعنايتكمك مالي به آقاي  (پنج ميليون تومان) ريال

شماره   شهرداري   پيشنهادي  اليحه  ر   ـ  اعتبار    ١٤٠٠/ ٩/ ٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٥٦٠  ـف  ش  افزايش  خصوص  (احداث   ٣٠٢٠١٠٠٥رديف  در 
اضافه نمودن به  و    ٢٠٣٠١٠١٥از رديف اعتباري  ريال و با كسر مبلغ مذكور    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ايستگاه آتش نشاني بلوار خرمشهر) به مبلغ  

  . ايستگاه آتش نشاني بلوار خرمشهرو تجهيز احداث به منظور    ٣٠٢٠١٠٠٥اعتباري   رديف 

(روكش    ٤٠٢٠١٠٠١در خصوص افزايش اعتبار رديف    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٠مورخ    ١٤٠٠/ ٧٠١٤/ رف به شماره ش شهرداري  ـ بررسي اليحه پيشنهادي  
  . آسفالت معابراصلي و فرعي سطح شهر رشت) منطقه سه

 ١٤٠٠/ ٩/ ١٠/ش مورخ ١٤٠٠/ ٢١٣٩ران و توسعه شهري شورا با امضاي پنج تن از اعضاي محترم شورا به شماره  طرح كميسيون عمـ بررسي
  مشتمل بر مقدمه در چهار ماده و پنج تبصره.   "طرح تحول نظام خدمات شهروندي شهرداري رشت"به پيوست  

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

  پيش از دستور منشي شورا: نطق 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد رضا اسماعيل پور، ياد  نامهوصيت    از   بخشي  قرائت  با  ، منشي شــورا  عليرضا تاج شهرستاني در ابتداي جلسه،  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
  قاسم   حاج  شهيد  سردار  باالخص  ايران  اسالمي  انقالب  شهداي  به  درود  و   سالم   با  ، رئيس شوراي اسالمي شهر رشت،  محمد حسين واثق كارگرنيا  سپس

  هاي  ارزش از حمايت اعالم در جنگلي كوچك  ميرزا ديار  مردمان انقالبي و خودجوش  بزرگ، حركت  سالروز با مصادف ماه دي  هشتم امروز: كرد اظهار سليماني
  فقيه   ولي   و  انقالب  هاي  ارزش  از  دفاع  در  ٨٨  سال  ماه  دي  هشتم  در  اسالمي  ايران  مردمان  اينكه  بيان  با  ايشان  .است  اسالمي  ايران  معظم  رهبر  و  انقالب  ناب
  ها   خيابان  به  كرده  گره  هاي  مشت  با  كشور  شهرهاي  ديگر  از  جلوتر  روز  يك  سال،  آن  در  جنگلي  كوچك  ميرزا  ديار  مردمان:  افزود  ريختند  ها  خيابان  به  شان

  شهرهاي   ديگر  مردمان  ماه  دي  نهم  در  آن  از   پس  و  دادند  نشان  داخلي  فروخته  خود  و  نفوذي  عوامل  و  خارجي  مستكبر  هاي  دولت  از  را  خود  انزجار  و  ريختند
  قلبي   ارادت  نشانه  ماه  دي  هشتم  حماسه  اينكه  به  تاكيد  با  كارگرنيا  .پرداختند  انقالب  هاي  ارزش  و  واليت  حريم  از  دفاع  به  ها  خيابان  در  حضور  با  نيز  كشور

  انقالب   واالي  هاي  آرمان  از  دفاع  در  گاه  هيچ  بدانند  ها  نفوذي  و  مستكبر  دشمنان:  كرد  تصريح  است  اسالمي  ايران  عزيز  رهبر  به  نسبت  ديلم  و  گيل  مردمان
  ايران   خورده  قسم  دشمنان:  گفت  و  كرد  اشاره  سليماني  سردار  شهيد  سردار  شهادت  سالروز  ايشان به  .  كرد  نخواهيم  درنگ   اي  لحظه  فقيه  واليت  و  اسالمي
 بر را   خود  خباثت  همواره  آنان، رساندن شهادت  به و ترور با و ندارند را اسالمي ايران دالور و غيور فرزندان حضور  تحمل كه  كردند  اثبات ادوار تمامي در اسالمي

  امنيت   و   اسالمي  ميهن  از  دفاع  در  سليماني  قاسم  حاج  شهيد  سردار  موثر  نقش  به  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس  .اند  رسانده  اثبات  به  ايراني  و  ايران  عليه
  . رساندند  شهادت  به  و  ترور  را  سليماني  قاسم  حاج  شهيد  اسالمي  ايران  رشيد  سردار  ٩٨  سال  ماه  دي  سيزدهم  در  نهايت  در:  گفت  و  كرد  اشاره  كشور

  سردار   رساندن  شهادت  به  با  كردند  مي  تصور  اسالمي  ايران  دشمنان:  كرد  بيان  سليماني   قاسم  حاج  شهيد  ها  دل  سردار  خاطره  و  ياد  گراميداشت  با  كارگرنيا
  پاك   پيكر   تشييع  مراسم   در  مردم  عظيم  خروش  با  اما  شود  مي  سپرده  فراموشي  به  هميشه  براي  تفكراتش  و  گرانقدر  شخصيت  اين  سليماني،  قاسم  حاج  شهيد
  ايران   ملت   رزمانشهم  و  بزرگ  سردار  اين  شهادت  و  است  زنده  هميشه  براي  سليماني  شهيد  تفكر   كه  شد  اثبات  جهانيان  به  سليماني،  قاسم  حاج  شهيد  سردار

  سال   سرد  فصل:  افزود  سال  سرد  فصل  رسيدن  فرا  به  اشاره  با  ايشان  .دارند  داد،  قرار  واليتمداري  و  انقالب  مسير  در   هوشيارتر  و  بيدارتر  گذشته  از  بيش  را  اسالمي
  مقابله   منظور  به  نياز  مورد  تجهيزات  تامين  و  تهيه  بابت  رشت  شهرداري  به  و  هستيم  رشت  در  برف  و  شديد  هاي  باران  بارش  شاهد  فصل  اين  در  و  است  شده  آغاز

  انتقاد  با رشت شهر  اسالمي شوراي  رئيس .شد  داده  تذكر رشت   شهرداري به   موضوع اين  اي نامه طي بابت اين از نيز امروز و كنيم مي تاكيد شرايطي  چنين با
  اجراي   نمايي  بزرگ  و  اند  داده  شهروندان  به  را  بزرگ  اقدامات  انجام  قول  رشت  شهردار  و  شورا:  كرد  بيان  است،  انجام  دست  در  رشت  شهرداري  در  كه  روالي  از

  رشت   ششم   شوراي  قرمز  خط  شهروندان  امنيت  اينكه  به  تأكيد  با  كارگرنيا  .كنند  مي  كرنا  و  بوق  در  آن  بابت  دائما  كه  نيست  بزرگي  كار   گيري  لكه  و  آسفالت
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  شوراي   شك  بدون  كند  تهديد  را  شهروندان امنيت  افراد،  از  برخي  ضعيف  عملكرد  واسطه   به  خطري چنانچه  و  نداريم  تعارف  كسي با  موضوع  اين  در: گفت  است،
  به   توجه  با  است  آمده  نامه  اين  در:  افزود  رشت  شهردار  از  سوال  طرح  پيرامون  شورا  عضو  ٩  امضاي  با  اي  نامه  به  ايشان  .كند   نمي  سكوت  باره  اين  در  ششم

  شوراي   رئيس  .  است  نشده  مشاهده  رشت  شهردار  سوي  از  موثري  پاسخ  و  رويه  تغيير  تاكنون  مختلف  مباحث  پيرامون  رشت  شهردار  به  پي  در  پي  تذكرات
 و   شد  ارائه  شورا  رياست  حوزه  به  بند  هشت در  سوال  طرح  اين:  كرد  بيان  شورا  اعضاي  توسط  رشت  شهردار  از  سوال  طرح  داليل  به  اشاره  با   رشت  شهر  اسالمي
  هدف   با  رشت  شهر  خطر  پر  مشاغل  شناسايي   عدم  مكانيزه،  پياده  عابر  هاي  پل  نامطلوب  وضعيت  پيرامون  رشت  شهردار  پاسخگويي  عدم   جمله  از  مواردي
  ساماندهي  عدم  رشت،  سطح  در پاركينگ  ايجاد  منظور به صد ماده كميسيون از عوارض اخذ محل از حساب  افتتاح به توجهي   بي شهر، اين ترافيك بار كاهش
  شورا  تذكرات  به رشت  شهردار توجهيبي رشت، شهرداري به متعلق هاي  CNG محل از رشت شهرداري قدرالسهم كردن  مشخص عدم رشت، شهر  هاي ورودي

  .انجاميد  رشت  شهردار  سوال  طرح  به  كه  بود  مواردي  از  غيره  و   شهرداري  مديران  انتصابات  پيرامون

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
با اشاره به جذب اعتبارات ملي در برخي از شهرداري هاي كشور اظهار كرد: در شهرهايي  ، رييس كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شورا  سيد شمس شفيعي 

ده  مشهد، شيراز و چند شهر ديگر به واسطه اعتبارات ملي كه جذب شد اقدامات خوبي در روند اجراي پروژه هاي شهرداري هاي اين شهرها انجام شهمچون  
اص داده  اعتبارات خوبي براي حوزه حمل و نقل ريلي اختص  ١٤٠٠بيان اينكه در بودجه كشور در سال  رييس كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شورا با     است.

ميليارد تومان مطالباتي كه از دستگاه    ١٦٧شده است افزود: دولت و دستگاه هاي دولتي بدهي هاي سنگيني به شهرداري ها دارند و شهرداري رشت نيز بابت 
اسالمي اشاره كرد و گفت:  به حضور بسياري از نمايندگان مردم گيالن در كميسيون تلفيق مجلس شوراي    ايشان  هاي ديگر دارد در حال تهاتر كردن است.

براي رشت همراهي  رشت به عنوان مركز استان گيالن واقعا به حمايت نمايندگان مجلس نياز دارد و انتظار داريم كه درباره جذب رديف هاي بودجه اعتبار ملي  
رژه خودرويي شهرداري رشت تصريح كرد: رژه اي    با اشاره به برگزاري  سيد شمس شفيعي   بيشتري صورت بگيرد و همه ما در برابر اين شهر مسوول هستيم.

از ظرفيت تمامي دستگاه ها   از بروز هر مشكلي  انتظار داريم به منظور جلوگيري  امروز برگزار شد پاسخگوي بارش برف هاي سنگين نيست و  باالخص  كه 
  بارش برف استفاده كنيم.   استانداري گيالن به منظور جذب اعتبارات الزم با هدف تامين تجهيزات مورد نياز در زمان

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:   
با اشاره به اينكه شهرداري رشت به واسطه اهدافي راه اندازي شد اظهار كرد: شهرداري رشت يكي  ، رييس كميسيون توسعه پايدار شوراي شهر    هادي رمضاني 

  حوزه  در مدون و شده تعريف  برنامه وجود  عدم از گاليه ابراز ايشان با ه الزم است.از شهرداري هاي قديمي كشور است و براي رسيدن به اهداف مورد نظر برنام 
  ك برنامه و چشم انداز در حوزه مديريت شهري ترسيم و تدوين شود. ي   بايد  و  شويم  مي  سردرگمي  دچار  يقينا  برنامه  بدون:  افزود  رشت  شهري  مديريت

  شعارهاي   بايد  و  كنيم  استفاده  خوبي  به  شد  داده  ما  به  كه  اختياراتي  از  بايد:  كرد  تصريح  شود  نمي  حاصل  موفقيت  برنامه  بدون  اينكه  بيان  هادي رمضاني با
شهردار رشت  . گانه شورا برنامه اي مدون در تمامي مباحث به شهردار ارائه كنندششبايد كميسيون هاي  .كنيم تبديل واقعيت به بهتر خدمت براي را انتخاباتي
نون اجرايي نشده است و واقعا وضعيت شهر رشت مناسب نيست و حتي براي جابجايي چند تير برق  كانتخاب توسط شورا برنامه هايي را ارائه كرد كه تاپيش از  

  وجود   شهري  يكپارچه  مديريت:  افزود  رشت،  شهري  مناطق  از  برخي  در  برق  افت  از  انتقاد  با  ايشان   با هدف اجراي پروژه هاي عمراني بايد چند ماه مكاتبه كنيم.
  به   رمضاني  ردازند.پ  مي  آن  به  مدام   كه  نيست  خاصي  كار  آسفالت  و  گيري   لكه  اجراي  و  كنيم  برطرف  را  مشكالتي  چنين  مناسب  رايزني  با  توانيم  مي  اما  ندارد
  در   وقتي  و  نيست  مناسب   حوزه  اين  در   رشت  شهرداري  شرايط   متاسفانه:  گفت  و  كرد   اشاره  رشت  در  شديد  برف  بارش  پيرامون  شده  انجام   هاي  بيني  پيش

رييس كميسيون    بايد باشيم.  متعددي  مشكالت  بروز  شاهد  يقينا  شود  نمي  اقدام  ريزي  برنامه  اساس  بر   و  خوبي  به  رشت  شهرداري  مجموعه  مديران  ارتباط
  هايي   زمزمه  شاهد  اخيرا  و  بگيرد  مشورت  نيز  شورا  از  انتصابات  اين  در  بايد  رشت  شهردار:  كرد  تصريح  رشت  شهرداري  در  انتصابات   برخي  از  انتقاد  با  توسعه پايدار

ته اي ندارد و از شهردار رشت  سررش  هيچ  شود   جايگزين  است  قرار  كه  جديد  مدير  متاسفانه  و  هستيم  رشت  شهرداري  در   سازمان  يك  مدير  جابجايي  بر  مبني
  تقاضا داريم كمتر باعث شود با چنين اقداماتي شورا به چالش كشيده شود.

  نطق پيش از دستور ناطق سوم :   
به اينكه حدود  شورا    رييس كميسيون فرهنگي، ورزشي  نادر حسيني  از فعاليت شوراي ششم رشت سپري شده است اظهار كرد: با دقت و   ٦با اشاره  ماه 

انجام شده است. در كميسيون هاي تخصصي شورا  اقدامات خوبي  داشتند  با با  حسيني    توجهي كه اعضاي شورا  اينكه در شوراي ششم تالش كرديم  بيان 
افزود: بارها با شهردار رشت با هدف درك مشترك از موضوعات مختلف    ،شناسد گام موثري براي رفع مشكالت برداريمانتخاب شهرداري كه اولويت ها را مي

با تاكيد به اينكه اعضاي شورا بابت  ايشان  رانجام نرسيده است.صحبت كرديم اما متاسفانه آن نگاهي كه در حوزه مديريت شهري بايد اعمال شد به خوبي به س
ا توجه داشته  رفع مشكالت دائما تذكر مي دهند بيان كرد: شورا و شهرداري رشت بايد بر يك مبناي اصولي گام بردارند و شهردار رشت بايد به تذكرات شور

نخست نيز از شهردار رشت تقاضا كرديم تا بر اساس يك چارچوب گام برداريم و ديگر زمان  فعاليت چهارساله نتيجه خوبي بگيريم و از روز    پايانباشد تا در  
هاي بالصاحب در رشت افزود: شهروندان از اين  با اشاره به گاليه شهروندان پيرامون حضور سگ  رييس كميسيون فرهنگي، ورزشي شورا  آزمون و خطا نيست.

  دازي يك اورژانس اين مشكالت را بررسي و برطرف كنيم.بابت گاليه فراواني دارند و بايد با راه ان
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  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٤مورخ    ٢٤٦٠ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٣٣٣  ـف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري١

  اعالم وصول شد.  "كمك مالي به آقاي علي اكبر(سينا)جدي "شورا در خصوص  

به شماره    ـ اليحه شهرداري٢ در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٦مورخ    ٢٥٠٠ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٠٩٤  ـف  ش ر   رشت 
  اعالم وصول شد.  "واگذاري ملك واقع در خيابان فلسطين به موسسه فرهنگي و ديني بصيرت "ورا در خصوص  ش

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٤مورخ    ٢٤٦٢ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٠٦٠  ـ ف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٣
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و   "  ١٤٠١ي براي سال  ر شههاي درون  نرخ پيشنهادي كرايه تاكسي  "شورا در خصوص  

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

نه شورا در خصوص در دبيرخا  ١٤٠٠/ ١٠/ ٨/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٢٥٤٦ـ نامه طرح سوال تني چند از اعضاي محترم شورا ثبت شده به شماره٤
  اعالم وصول شد.  "بند سوال از شهردار محترم شهر رشت ٨"

  ستورات جلسه : د

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٩مورخ  ١٤٠٠ـ   ٦١٣٦  ـف  ش ر   رشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري
اينكه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٤مورخ    ٢٤٦١شماره    بر  مبني  دبيرخانه شورا  در شهرداري  در  دارد   رشت    ؛ نظر 

  ؛ به شرح ذيلنسبت به افزايش اعتبار رديف هاي  اعتبار ي   
شهرك فجر فاز  -(جمع آوري هدايت آبهاي سطحي شهر رشت مسير خيابان سميه    ٢٠٧٠١٠٠٥ـ  
  . ريال  ٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ه مبلغ ب   )١
استادسرا) رشت  شهر  سطحي  آبهاي   هدايت  آوري  جمع (  ٢٠٧٠١٠٠٤   - مبلغ    مسير  به 

  . ريال  ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠
رودخانه(تهيه طرح ٣٠١٠٢٠٠١  - ديوارحفاظتي حاشيه  گوهررود)واحداث  و  زرجوب  مبلغ   هاي  به 

  . ريال ٦٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠
معابر  ٤٠٢٠١٠٠١   - آسفالت  رشت)(روكش  شهر  سطح  فرعي  و  مبلغ    اصلي    ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به 

  . ريال
،  ريال   ٨٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  به مبلغ   (خريد قير جهت توليد آسفالت اندود نمودن و غيره)٤٠٢٠٤٠٠١  -

ريال(سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان) و با كسر مبلغ  ٣٢٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ  
اعتباري   رديف  از  و    ٤٠١٠٢٠٠٢مذكور  همسطح  هاي  تقاطع  احداث  و  تملك  (مطالعات، 

رشت) شهر  ترافيك  و  نقل  و  حمل  جامع  طرح  براساس  زيرگذر  و  تونل  اضافه    غيرهمسطح،  و 
با عنايت به اهميت و ضرورت به اتمام رساندن پروژه هاي عمراني نيمه   نمودن به رديفهاي مذكور، 

تو با  و  آباداني شهر  رفاه حال شهروندان و  لحاظ  تمام جهت  از  نظر  مد  هاي  پروژه  اينكه  به  جه 
  اقدام نمايد.  اعتباري جهت اعمال هزينه با كمبود اعتبار مواجه شده اند،

      

    ضمن تصويب دوفوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار رديف هاي  اعتباري  به شرح؛  متن مصـوبه شـورا:
  . ريال ٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ    )١شهرك فجر فاز - هدايت آبهاي سطحي شهر رشت مسير خيابان سميه (جمع آوري   ٢٠٧٠١٠٠٥ ـ
  . ريال ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ    مسير استادسرا)  رشت شهر سطحي  آبهاي  هدايت آوري جمع( ٢٠٧٠١٠٠٤   -
  . ريال ٦٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ه مبلغ ب  (تهيه طرح و احداث ديوار حفاظتي حاشيه رودخانه هاي زرجوب و گوهررود)٣٠١٠٢٠٠١ -
  . ريال  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ   (روكش آسفالت معابر اصلي و فرعي سطح شهر رشت)٤٠٢٠١٠٠١-
غيره)٤٠٢٠٤٠٠١- و  نمودن  اندود  آسفالت  توليد  جهت  قير  مبلغ   (خريد  مبلغ  ريال  ٨٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  به  به  جمعاً   ،

(مطالعات، تملك    ٤٠١٠٢٠٠٢و با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  يليون تومان)   (سي و دو ميليارد و هشتصد مريال٣٢٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠
و اضافه نمودن    و احداث تقاطع هاي همسطح و غيرهمسطح، تونل و زيرگذر براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر رشت)

 به رديفهاي مذكور، به اتفاق آرا موافقت گرديد. 



  

~ ١٩ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

شهرداري شماره    اليحه  به  مورخ   ١٤٠٠ـ٧٢٠٨  ـ ف  رشرشت 
به شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ٢٥ دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ١مورخ    ٢٤٢٧ثبت شده  در 

پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا 
اله  عنايتكمك مالي به آقاي  (پنج ميليون تومان) ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ

  نيمسكو  منزل   ه كبر اين  نامبرده مبنيدرخواست  عنايت به  آبساالن به 
  است ديده صدمه و شده سوزيآتش و  سانحه دچار  حريق طي در شان

  ١٥٠٣٠٢از رديفو    اند را نموده  شهرداري   از  مالي  كمك  تقاضاي   حاليه  و
  اقدام نمايد.   پذير) و كمك به اقشار آسيب(ساماندهي

در كميسيون برنامه و بودجـه 
و حقــوقي شــورا مطــرح و بــا 
اليحـه پيشـنهادي شـهرداري 

  موافقت گرديد.
در كميســـيون بهداشـــت و 
محـــيط زيســـت و خـــدمات 
شهري شورا مطرح و با اليحـه 
پيشنهادي شهرداري موافقـت 

  گرديد.

١٩  
  
  

١٩  

٥/١٠/١٤٠٠  
  
  
٦/١٠/١٤٠٠  

شهرداري در سنوات گذشته  در ادامه هادي رمضاني در خصوص اليحه كمك مالي به آقاي عنايت اله آبساالن عنوان داشت:    خالصه مفيد مذاكرات :
بيمه كرده بود و اين بيمه شامل حال خانه شاني مراجعه  ن   آتش  به  فرد  بروز حوادثشد و در صورت  مي  نسق دارو    سند دارهاي  تمام خانه هاي رشت را 

اي ندارد و بايد كل شهر بيمه  كرد و به نظر بنده كمك كردن موردي فايدهدريافت مي  را خسارت    بيمه مبلغ مراجعه به    و خذ گزارش از آنجا  أبا    و   كردمي
فانه  اما در خصوص مسئوليت مدني كه شهرداري دارد متاس  .مراجعه كنند  شوراشود تا مردم به آرامش خاطر برسند اين گونه بهتر است تا اينكه افراد به  

ر نحوه  نحوه پرداخت آن توسط بيمه صحيح نيست و روند آن طوالني و پيچيده است و بايد در قراردادهاي جديد اين موضوع اصالح شود و به شهرداري د
دان بيمه هستند، اما  داده بود، اظهار داشت: امروز شهرون رمضاني با تشريح يك حادثه كه براي يكي از شهروندان در شهر رشت رخ  .قرارداد تذكر داده شود

با مسئوليت مدني كرده به  ايم كه دردسر نداشته باشيم، نمينوع پرداخت نادرست است، ما شهر را بيمه  شود كه براي يك موضوع جزئي شهروند مجبور 
ايد براي شهروند دردسر  باشد نبكند، اما چيزي كه تكليف آن مشخص ميشكايت در دادگاه شود، مواردي كه خسارت نامشخص است ماجرايش فرق مي

  .ايجاد كند

كمك  (پنج ميليون تومان)  ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
رأي موافق و يك رأي مخالف،    ١٠با      ، پذير)و كمك به اقشار آسيب(ساماندهي  ١٥٠٣٠٢از رديف ،  اله آبساالن عنايتمالي به آقاي  

 موافقت گرديد. 



  

~ ٢٠ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت    ١٤٠٠/ ٩/ ٦مورخ    ١٤٠٠ـ ٦٥٦٠  ـف  ش ر   رشت به شماره    اليحه شهرداري
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ٩/ ١٣مورخ    ٢١٧٣شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  با  در 

به  بودن  عنايت  آتش   ضروري  ايستگاه  تجهيز  و  ساخت  بلوار  پروژه  نشاني 
  و و ايمني شهروندان  نشانيعملياتي سازمان آتشخرمشهر براي باال بردن توان  

  ١٤٠٠در زمان تدوين بودجه  كه  با توجه به سياستهاي انقباضي شهرداري رشت  
در   گذاري  سرمايه  مباحث  بودن  مطرح  دليل  به  شده  ياد  ايستگاه  ساخت 
به   لذا  بودجه سال جاري در نظر گرفته نشده است.  رديفهاي پيش بيني شده 

بي سپري شدن  در  دليل  مندرج  هاي  هزينه  صرف  عدم  و  از سال  نيمي  از  ش 
اعتباري   خانه سراوان)   ٢٠٣٠١٠١٥رديف  تصفيه  راهبري  نيروي  و  مواد    (تامين 

احداث و تجهيز ايستگاه آتش نشاني در  با توجه به ضرورت انجام پروژه  حاليه  
خرمشهر   اعتبار    رشت   شهرداري بلوار  افزايش  به  نسبت  دارد؛  نظر  رديف  در 

مبلغ    ٣٠٢٠١٠٠٥ به  خرمشهر)  بلوار  نشاني  آتش  ايستگاه  (احداث 
اضافه  و    ٢٠٣٠١٠١٥از رديف اعتباري    ريال و با كسر مبلغ مذكور  ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

    اقدام نمايد.   ٣٠٢٠١٠٠٥رديف اعتباري  نمودن به 

برنامه  كميسيون  در 
و بودجــه و حقــوقي 

ــ ــورا مط ــا ش رح و ب
ــنهادي  ــه پيش اليح
ــت  ــهرداري موافق ش

  گرديد.
  

در كميســــــــيون 
ــيط  ــت و مح بهداش
زيســت و خــدمات 
مطـرح  شورا  شهري 
ــا اليحــــــه  و بــــ
ــنهادي  پيشــــــــ
ــت  ــهرداري موافق ش

  گرديد.

١٩  
  
  
  

١٧  

٥/١٠/١٤٠٠  
  
  
  

٢٢/٩/١٤٠٠  

(احداث ايستگاه آتش    ٣٠٢٠١٠٠٥رديف  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري  در خصوص افزايش اعتبار    متن مصـوبه شـورا:
رديف  اضافه نمودن به  و    ٢٠٣٠١٠١٥از رديف اعتباري  ريال و با كسر مبلغ مذكور    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نشاني بلوار خرمشهر) به مبلغ  

 افقت گرديد. رأي موافق و يك رأي مخالف، مو  ١٠،  با   ٣٠٢٠١٠٠٥اعتباري 



  

~ ٢١ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

شهرداري ش   اليحه  شماره  به  مورخ    ١٤٠٠/ ٧٠١٤/ رف رشت 
شماره    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٠ به  شده  در    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣مورخ     ٢٣٢٧ثبت 

نسبت    در نظر داردرشت  شهرداري  دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  
رديف   اعتبار  افزايش  و    ٤٠٢٠١٠٠١به  معابراصلي  آسفالت  (روكش 

 ريال   ٢٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ    به   فرعي سطح شهر رشت) منطقه سه
از مذكور  مبلغ  كسر  با    و   تملك  مطالعات،(   ٤٠١٠٢٠٠٢رديف    و 

طرح  غير  هاي  تقاطع  احداث  اساس  بر  زيرگذر  و  تونل  همسطح، 
به رديف  و اضافه نمودن  جامع حمل و نقل و ترافيك شهر رشت)  

و روكش     زيرسازي   با عنايت به كمبود اعتبار در رديف،  ٤٠٢٠١٠٠١
يم معابر سطح شهر جهت تامين اعتبار  آسفالت، لكه گيري و ترم

  اقدام نمايد. مطالبات پيمانكار، 

در كميسيون برنامه و بودجـه و 
حقوقي شورا مطرح و بـا اليحـه 
پيشــنهادي شــهرداري موافقــت 

  گرديد.

در كميسيون عمـران و توسـعه 
شهري شورا مطـرح و بـا اليحـه 
پيشــنهادي شــهرداري موافقــت 

  گرديد.

ــل و ــل و نق ــيون حم  در كميس
ترافيك شورا مطرح و بـا اليحـه 
پيشــنهادي شــهرداري موافقــت 

  گرديد.

١٩  
  
١٨  
  
١٦  

٥/١٠/١٤٠٠  
  

٢٩/٩/١٤٠٠  
  
٥/١٠/١٤٠٠  

شـورا: مصـوبه  پيشنهادي    متن  اليحه  مفاد  رديف  شهرداري  با  اعتبار  افزايش  خصوص  آسفالت    ٤٠٢٠١٠٠١در  (روكش 
سه منطقه  رشت)  شهر  سطح  فرعي  و  از  ريال  ٢٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ    به  معابراصلي  مذكور  مبلغ  كسر  با      ٤٠١٠٢٠٠٢رديف    و 

و  همسطح، تونل و زيرگذر بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر رشت)  غير  هاي  تقاطع   احداث   و   تملك  مطالعات،(
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٤٠٢٠١٠٠١به رديف اضافه نمودن  



  

~ ٢٢ ~ 
 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  
پنج    امضاي  با  شهري شورا  توسعه  و  عمران  كميسيون  اعضاي  طرح   از  تن 

شماره   به  شورا  مورخ  ١٤٠٠/ ٢١٣٩محترم  پيوست    ١٤٠٠/ ٩/ ١٠/ش  طرح  "به 
رشت  شهرداري  شهروندي  خدمات  نظام  چهار    "تحول  در  مقدمه  بر  مشتمل 

  ماده و پنج تبصره جهت بررسي و تصويب. 

ــران و  ــيون عمـ در كميسـ
توسعه شهري شورا مطـرح 
و با مفاد طـرح پيشـنهادي 

  موافقت گرديد.

١٦  
٢٢  
٩  

١٤٠٠  

: مذاكرات  مفيد  شهروندي    خالصه  خدمات  نظام  تحول  طرح  خصوص  در  شورا  شهري  توسعه  و  عمران  كميسيون  مشاور  برزگر،  دكتر  آقاي  ابتداي 
اين طرح به نوعي مي تواند    .شدن پيگيري شد و حتي در شوراي قبلي مطرح شد اما متاسفانه تصويب    ٩٧اين طرح از سال    شهرداري رشت عنوان داشت:

بحث اصلي اين طرح اين است كه مراجعه حضوري به شهرداري  .  شودرو ميرا بگيرد و به همين دليل معموال پس از مطرح شدن با مخالفت روبه رانت جلوي  
آقاي دكتر برزگر طرح را مثبت قلمداد كرد و اهداف آن را اينطور برشمرد: مهمترين اهداف اين     .انجام مي شود  وب   خدمات از طريق  و   كندميرا مرتفع  

بنگاه  استانداردسازي    -٥ارتقاء سطح رضايت شهروندان    -٤ايجاد شفافيت    -٣د اداري  ئكراسي زاوروحذف ب   -٢جلوگيري از فساد اداري    -١  طرح به ترتيب:
بود  كرده  مقرر    ٧٢مصوبات شوراي عالي اداري در سال  برزگر تصريح كرد:     .هاگذاري اطالعات بين دستگاهامكان اشتراك  -٧..  ايجاد ساختار و  - ٦اطالعاتي  

ختماني به فرد داده شود و  كشد تا پروانه سا ماه طول مي  ٦در شهرداري رشت حدود    . اما در حال حاضرصادر كنيد  ساختماني  روز پروانه  ١٤كه بايد طي  
اين موضوع   اين زمان ساختمان    ١٠در كشور  آمار  در  پيشرفته  در حالي است كه در كشورهاي  اين  قانون خدمات    .مي سازند  طبقه  ٢٠ماه است كه  در 
كه متاسفانه تاكنون در شهرداري    . سال يكبار مورد بازبيني قرار دهيد  ٣مصوبه مجلس گفته كه فرآيندهاي خود را اصالح كرده و هر    ٨٦كشوري در سال  

پالن راه را در نظر گرفتيم اما نياز به توليد    ٩٧.  در ادامه رضا ويسي، معاون شهرسازي و معماري رشت اظهار كرد: ما در سال  رشت اين اتفاق نيفتاده است
باطاتي گرفتيم و راهنمايي جستيم و اسناد فني پشتيبان  همچنين سندي به عنوان سند باالدست داشتيم و با شهرهاي پيشرو مثل كرج، شيراز و مشهد ارت

از جمله احصا   آنها،  كليه گردش كارهارا تهيه كرديم.  بتوانيم    .بهبود كارها و الكترونيكي كردن  اجراي اين طرح  به محض  تا  باشد  بايد آماده  اين مطالب 
فني در اين خصوص تشكيل شده و كليه اسناد و پشتيبان كه الزمه اين    ي جلسه  ٥٠كه تاكنون بيش از    .خدمات مطلوب و پشتيباني مطمئن ارائه دهيم

است تحويلشده  آماده  ، طرح  يزدانيو  فاوا (آقاي  ت  )مديرسازمان  مورد  و  ايشان  أداده شده  نسخه است  ييد  تهيه  جهت  قرارداد    يو  طرف  شركت  به  تست 
شهرسازي    و  معاونت فني  بخش   در  دوستان  وبرزگر  آقاي  مثل  محترم    مشاورين ،  فاوا  سازمان  دوستان در   مدت از همكاري  اين  تمام   شهرداري داده شده و در

كه    ٩٧در سال  اظهار كرد:    "زير ساخت"واژه اي به نام  با مطرح كردن  سپس روح اله يزداني، رييس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات    .شديم  مند بهره
سه شهر مختلف را    مدل  ٣و    ٢و    ١در سه منطقه شهرداري يعني منطقه  نداشت    ناسب را م  شهرداري خواست اين طرح را استارت بزند چون زير ساخت 

يعني يك درخواست    ! كارهاي مختلف در يك شهر   گردش  شدعدم يكپارچگي    اين   و نتيجه  )مدل(يك    ٣و    ٢و    ١يعني هر يك از مناطق    ،پياده سازي كرد
مي  انجام  مختلف  به طرق  مختلف  مناطق  در  داديمپذيرفت  واحد  مي  انجام  مناطق  تجميع  بايد  الجرم  بدهيم  انجام  الكترونيك  اينكه خدمات  براي  ما   ..  

هاي مربوطه در  روز حوزه  ٢گانه  ٥مناطق محترم    و خوشبختانه دهم و يازدهم ماه گذشته با همراهي معاونت محترم شهرسازي و مسئول درآمدهاي عمومي  
نابراين درخواست  ب   .اما اين بخشي از طرح بود كه ما از قبل داشتيم و نه طرح موجود  .اتفاق افتاد  بود بهمناطق تعطيل شد و اين تجميع كه بخشي از طرح  

و  سهم  موجود حذف شودواز طرح  كارهايي كه تاكنون در اين حوزه انجام شده    مسئله بعدي اين است  بازنگري شود و  حتماً بنده اين است كه طرح حاضر  
. در ادامه سيد  ت داشته باشيمتا عملكرد مناسبي در ارائه خدما  شود مشخص  ونيز عنوان گردد  اين طرح از  جز سازمان فاوا  هاي مرتبط بهساير بخشوظيفه  



  

~ ٢٣ ~ 
 

  

اين زمينه داشتنده خاطر دغدغه بجايي  ب  برزگرضمن تشكر از دكتر    شمس شفيعي  به نظر من داراي چند اشكال  ، ابراز كرد:  كه در     - ١  است؛   اين طرح 
با سازمان فاوا موازي به خودي خود اين كار را انجام مي  چون  است.  كاري  تمام استدالل شما بر    - ٢  .  بخش و موردي  به  دهد اما به صورت بخش سازمان 

درصد در اقتصاد تأثيرگذار    ٤تنها    ي دانستيد كه در رشد اقتصادي اثر مهم مي گذارد و اين شاخصيهااساس زمان صدور پروانه بود كه آن را يكي از شاخص
شد:   تعالمي كه هم اكنون از شهردار مناطق پنجگانه گرفته  كشد كه طي اسماه طول مي  ٦حدود    شما فرموديد صدور پروانه ساخت در شهر رشت  -٣است.   

فرايند صدور پروانه و  پاسخ دادند.     دو هفته   ) :شكيب دانش  مهندس  (آقاي    -   دو هفته   قنبري) : مهندس  (آقاي    –  دو هفته  ): آقاي دانا(  ٥شهرداري منطقه  
اين طرح  شفيعي ادامه داد:      .دهدكار را انجام مي  ديرنيست كه بگوييم كه فقط شهرداري    منصفانهروز است و اين    ٤٥شروع به كار در بدبينانه ترين حالت  

نظام خدمات    چرا كه اجرايكامل و پخته تر برسيم  باشد تا به طرح  ابا سازمان فاو  تلفيقيباشد بلكه به صورت ن   فاوابا   كاري   در صورتي موفق است كه موازي
شود ما    مشخصبرساند بايد    طرح را به نتيجهد و  ن شو   بسيج همه با هم بايد    -١  سپس نادر حسيني با اشاره به دو نكته ادامه داد :   .ماست  آرزويالكترونيك  

به جزء.   خواهيممي كل  از  يا  برسيم  كل  به  جزء  نيز  سال  در   - ٢  از  مطرح   اين هاي گذشته  نبود  طرح  موفق  اجرا  در  متأسفانه  اما  بود  پس شده  بايد    .  ما 
بايد در اين    ،معيت طرح در زمينه خدماتاج  - ٣بسنجيم    را  اجرا  ي  سازمان مورد نظر در زمينههاي مختلف  توانمندي بخش   فناوري و مناسبات مالي را 

.  مهدي نوري هريس،رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شوراي شهر، ضمن تشكر از همه ي دست اندركاراني كه تاكنون در اين  طرح در نظر بگيريم
ان فاوا، واحد معاونت شهرسازي و فني و طي جلسات  زمينه همكاري داشتند عنوان كرد: اين طرح پس از ارائه توسط آقاي برزگر توسط همكاران ما در سازم 

قدر طول  مختلف مورد بررسي قرار گرفت. سوال بنده از آقاي يزداني اين است به نظر ايشان چه بازه ي زماني طول مي كشد كه اين طرح اجرا شود؟ و چ 
ريس اينطور عنوان كرد: من مخالف اجراي اين طرح نيستم بلكه  آقاي يزداني در پاسخ به سوال نوري ه   مي كشد كليه خدمات شهرداري الكترونيكي شود.

امين بحث  به عنوان مثال در  باشد.  اجراي طرح موثر  زمان  اينكه موارد زيادي است كه مي تواند در  بازنگري اين طرح را دارم. ضمن  ت شبكه  درخواست 
ضوع باعث اختالل موقت سرورها مي باشد. خواهش من اين است هر  دستور داده شد سقف چوبي اتاق سرور با سقف ضد حريق تعويض شود كه همين مو

سپس مهدي نوري هريس خطاب به آقاي     يك از حوزه هاي شهرداري فرآيند مربوط به خودشان را احصاء كنند نه اينكه فاوا تمام فرآيندها را انجام دهد.
رييس     ماه اين پروسه طول مي كشد.  ٦د، به نظر بنده صحيح نيست و حدود  شفيعي گفتند: در خصوص استعالمي كه حضرتعالي از شهرداران انجام دادي

ارباب رجوع هر منطقه به واحد شهرسازي مي رود بنابراين كسي كه پشت ميز شهرداري مي نشيند بايد علم    %٨٤كميسيون عمران و توسعه شورا افزود:  
شورا شهر در سازمان فاوا تصريح كرد: شركت فن آوا توانايي اجراي پروژه را ندارد و تاكنون  در ادامه مجيد عزيزي، به عنوان نماينده   شهرسازي داشته باشد. 

رسانند  و كمتر از  نشان داده اهليت الزم، دانش فني و قدرت اجرايي اين طرح را ندارد. چرا كه قرار بود كمتر از يك سال گذشته پروژه را به بهره برداري ب 
با وجودي كه يكسال از قرارداد آنها گذشته تاكنون حتي نقشه را نيز ارائه ندادند كه منجر به تعهد مجدد شد كه قرار بود تا    شش ماه نقشه را اجرا كنند.اما

آقاي عزيزي     دي ماه انجام بدهند كه هنوز هم انجام ندادند و بنده بارها به آقاي علوي شهردار رشت در اين خصوص تذكر دادم كه تصميم عاجلي بگيرد.
ت افزو اينكه  با  ندارد. تاكنون هم  اين كار  نشان داده است كه توانايي فني الزم در  نظر گرفته شده  اين موضوع در  براي  ناظري هم كه  هاي  الشدند: حتي 

زودند: خطاب به  در پايان آقاي برزگر در دفاع از طرح خطاب به آقاي شفيعي اف   زيادي شده اما جزيره اي عمل كردند و ما يك نظام يكپارچه مي خواهيم.  
ي شده و بيش  دوستاني كه اين طرح را موازي كاري با سازمان فاوا ميدانند بايد قاطعانه عرض كنم كه تنها ده درصد از كل طرح موجود در شهرداري اجراي

اري اجبار نشود بعيد مي دانيم كه  از نود درصد آن احصا نشده است. نكته بعد اينكه اگر اين موضوع به صورت مصوبه از صحن شورا عبور نكند و به شهرد 
 اين طرح در شهرداري رشت اجرا گردد.

مشتمل بر مقدمه در چهار ماده و     "تحول نظام خدمات شهروندي شهرداري رشت"با كليات مفاد طرح     متن مصـوبه شـورا:
مخالف، موافقت گرديد و  مقرر  رأي    ١رأي موافق و    ٩پنج تبصره (پيوستي) با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا با  

 شد؛ جزئيات طرح در كميسيون هاي مربوطه بررسي و مجددا جهت تصويب به شورا ارائه گردد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☒  ☐  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  رمضاني هادي   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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با    ١٨:٣٠جلسه رأس ساعت     اعالم نمودند.   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥سپس رئيس محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز چهارشنبه مورخ  
  ذكر صلوات پايان يافت. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       شوراي اسالمي شهر رشت   ١٤٠٠/ ١٠/ ١بررسي غيبت آقاي هادي رمضاني در جلسه مورخ    ٦

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و  نامه داخلي شوراي  آيين  ١٦ماده   ٢مراتب برابر تبصره    متن مصـوبه شـورا: 
تبادل و  بحث  از  مورخ  پس  در جلسه  رمضاني  هادي  آقاي  رأي غيبت  اخذ  و  اسالمي شهر رشت موجه    ١٤٠٠/ ١٠/ ١نظر  شوراي 

 تشخيص داده شد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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 *   ١٤٠٠/ ١٥/١٠مورخ :        ٢٠جلسه شماره :   *
در محــل ســاختمان    ١٥(عادي) شوراي اسـالمي شــهر رشــت، رأس ســاعت    ، بيستمين جلسه١٤/١٠/١٤٠٠/ش مورخ  ٢٦٠٢/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 

بخش قرآن مجيد برگــزار    قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا با  اسالمي  شوراي
   گرديد.

  دستورات جلسه : 
نقطه از امالك   ٣  عرصه در خصوص واگذاري    ١٤٠٠/ ١٠/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٧٧٦٠  ـ ف  رشرشت به شماره    ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري

  .   مخابرات   يارتباطخدمات مربوط به شركت جديد  BTS  تيسا ٣احداث شهرداري به صورت اجاره جهت 

ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠درخصوص پرداخت مبلغ     ١٤٠٠/ ١٠/ ٤مورخ  ١٤٠٠ـ٧٤٨٦  ـ ف  رش ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره  
  ). كمك به موسسات خصوصي(١٥٠٢٠٧محل رديف    ، ازورزشي بهاران و باشگاه فرهنگي(پنج ميليون تومان) كمك مالي به 

ف   ر  به شماره ش  رشت  پيشنهادي شهرداري  بررسي اليحه  ب  ١٤٠٠/ ٩/ ١٩مورخ    ١٤٠٠-٦٩٧٠- ـ  مالي  كمك  بسكتبال درخصوص  تيم  ه 
  سپيدرود رشت. 

اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و "در خصوص   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣مورخ    ١٤٠٠-٧١٠٠-رف ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره ش 
  . "رشت شهرداري  ١٤٠١بهاي خدمات پيشنهادي سال 

شماره   به  رشت  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  ر   ـ  خصوص  ١٤٠٠/ ٩/ ١٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٩٠٠  ـف  ش  منطقه"در  قيمت  اي  ارزش 
  . "شهرداري رشت ١٤٠١پيشنهادي سال 

پيشنهادي كرايه تاكسي در خصوص نرخ    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٦٠  ـف  ر     ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره ش
  . ١٤٠١ي براي سال شهرهاي درون 

طرح  "درخصوص    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٤/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٢٦٠٣رشت به شماره    ـ بررسي طرح كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر
مشتمل بر مقدمه ماده واحده و    "شناسايي و تقدير از مفاخر و پيشكسوتان علمي، فرهنگي، هنري، ادبي، مذهبي و ورزشي شهر رشت

  در سه تبصره . 

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

  دستور منشي شورا: نطق پيش از 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد بن داد، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
  ياد  گراميداشت و) س( زهرا فاطمه حضرت شهادت سالروز  رسيدن فرا تسليت با ، رييس شوراي اسالمي شهر رشت  كارگرنيا   واثق   حسين   محمد سپس آقاي 

باالخص سردار شهيد حاج قاسم سليماني و با قدرداني از تالش هاي اصحاب رسانه در راستاي تنوير افكار عمومي و   اسالمي   ايران  شهداي  تمامي  خاطره  و
با سالروز شهادت بي بي دو عالم حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها است و از  پوشش اخبار حوزه مديريت شهري رشت اظهار كرد: روز پنج شنبه مصادف  

هاي مذهبي به واسطه برگزاري برنامه هاي عزاداري در دهه هاي اول و دوم فاطميه در رشت كمال تشكر را  ت ئجانب تمامي اعضاي شوراي رشت از تمامي هي
  اين  در خوبي مباحث: افزود  استان در دولت عالي مقام عنوان به گيالن استاندار با  رشت شهر  اسالمي شوراي  اعضاي اخير ديدار به اشاره با آقاي كارگرنيا داريم.

و ايشان در انتهاي جلسه با بيان اينكه بهترين    يدار پيرامون موانعي كه در مسير توسعه رشت از گذشته تا به امروز قرار دارد به اطالع استاندار گيالن رسديد
سه  كارگروهي كه مي تواند در آن به لحاظ تخصصي پيرامون رفع مشكالت رشت تشكيل دهيم همين اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت هستند و در همان جل

روي توسعه شهر رشت به سهولت برطرف  موانع پيشتأكيدات  دن اين  با اجرايي ش  ...دستوراتي را نيز به معاونت هاي مختلف استانداري ابالغ كردند. كه ان شاا
رود استاندار گيالن به طرح سوال از شهردار رشت  و پيرامون را مباحثي هارسانه از برخي گيالن استاندار با اخير ديدار در اينكه بيان با رييس شوراي شهر شود.

كيدي مبني  أدر اين ديدار هيچ ت  استانداررشت پيش از موضوع طرح سوال خواستار ديدار با استاندار گيالن بود و  اسالمي شهر: شوراي  تصريح كردمطرح كردند  
انتظار داريم كه به مشكالت مردم    ايشان نيز بر اينكه شورا از طرح سوال شهردار رشت منصرف شود مطرح نكرد و از شخص شهردار رشت و تيم رسانه اي  

  از  رشت  شهردار:  كرد  بيان  هستند  ناظر  نيز  شورا  عملكرد  به  نظارتي  هاي  دستگاه اينكه  به  تأكيد  ايشان با  ا به وظايفش آشنايي كامل دارد.شور  بپردازند و يقيناً
و   نيز به وظايف قانوني اش عمل مي كند و دستگاه هاي نظارتي نيز به اعمال شورا دقت  رشت  ششم  شوراي  يقيناً  و  كند   عمل  وظايفش  به  و  پرهيز  حواشي

  در   امالك   مميزي  اجراي  موضوع  رشت  چهارم  شوراي  فعاليت  دوران  در:  عنوان داشت  رشت  در  امالك  مميزي  اجراي  به  اشاره  با  آقاي كارگرنيا  توجه دارند.
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پرداختن به اين موضوع مهم كه مي تواند به منبع درآمد پايدار براي رشت تبديل شود كه به علت عدم   عدم دليل به اما گرفت قرار رشت شهرداري كار دستور
  پيگيري  امالك مميزي موضوع ديگر بار نيز رشت پنجم شوراي فعاليت دوران در اينكه  بيان با شورا رئيس توفيق در نهايت شهردار وقت استيضاح و بركنار شد.

ارداد بسته شد، افزود: حدود سه ماه پيش با حضور آقاي شهردار كه در آن موقع عضو شورا بودند، قرار بود اين طرح به صورت  قر اجرا براي هم شركتي با و شد
مان  سفانه با گذشت حدود سه ماه از ز أماه در بخشي از محله پستك رشت انجام و سپس در همه مناطق رشت به مرحله اجرا درايد. اما متآزمايشي ظرف يك

يجه را به  آغاز اين طرح همچنان در نقطه صفر هستيم و از شهردار رشت مي خواهم حداكثر طي مدت زمان يك ماهه مميزي امالك را تعيين تكليف كند و نت
مع آوري زباله خشك  ج كانكس  ٥٥ گذشته سال در   بود قرار: و يادآور شد كرد اشاره  رشت سطح در  خشك   هاي زباله آوري جمع   ايشان به  شورا گزارش نمايد.

ها تحويل دهند و با اين اقدام معضل پسماند  نقطه از شهر رشت توسط شركت مجري ايجاد شود تا شهروندان بتوانند زباله هاي خشك را به آن كانكس   ٥٥در  
افزود: شركت مجري    ،شهرداري هستيم  مماشات  شاهد  ها  پروژه  از  برخي  اجراي  در   اينكه  به  تأكيد  با  آقاي كارگرنيا   رشت تا حدودي كنترل و برطرف شود.

انتظار داريم  أپسماند خشك مت اندازي نشده است و  راه  نيز نصب و  نبوده و كانكس هاي اعالم شده  پايبند  تعهداتش  از  اين مدت به هيچ كدام  سفانه طي 
رشت افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا    در  گمنام  يشهدا  پاك  پيكر  تشييع   به  اشاره  با  ايشان   شهرداري رشت در اين باره پيگير و پاسخگو باشد.

به همت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت برنامه هايي در ميدان شهداي   اين راستا  ذهاب  (س) ميزبان پيكر پاك اين شهداي گرانقدر هستيم و در 
  برگزار مي شود. 

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
با تسليت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و سردار حاج قاسم    س كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري، ريي  سيد حسين رضويانآقاي  

هايي را به همراه داشت كه  : اخباري كه از شورا در اين مدت پيرامون طرح سؤال از شهردار در فضاي عمومي مطرح شد تالطم و واكنشاظهار داشتسليماني، 
كنم معيار سنجش آن افراد نيست بلكه جايگاه است، جايگاه مديريت شهري،  ص با مردم عزيز صحبت نمايم. هرچه امروز عرض ميبينم در اين خصو  الزم مي

كنند. يكايك ما در ايام انتخابات با رصد شرايط شهر و با سنجش شوراي پيشين و مديراني كه در  شهر رشت و شهروندان عزيزي كه در اين شهر زندگي مي 
تك مان شعار را اين انتخاب كرديم  درستي تك ين شهر مسئوليت داشتند، نقص را در اين ديديم كه رشت از ثبات مديريت برخوردار نيست، پس به گذشته در ا

سرآمد در سطح    كه  دوراني  از  رشت   تنها شوراي شهرداري؛ همشهريان ارجمند، چگونهما انجمن شهر هستيم، نه   كه بدنبال ثبات مديريت شهري هستيم.
هاي اخير حل نشده است؟ دليل آن  كشور بود به جايگاهي رسيده است كه همه در مورد آن دلواپس هستيم؟ مسائلي كه در شهر رشت وجود دارد چرا در سال 

   . است   نها در اختيار نداشتهآ  رساندن  نتيجه  به  و  بزرگ  هاي  پروژه  تعريف  ريزي،برنامه   براي  مناسبي  فرصت   اين است كه يك مديريت صادق و خدمت گذار
سال گذشته در اين شهر چه اتفاقي افتاده است؟ هركسي آمده و چند ماهي فرصت داشته حقوق و دستمزدي بدهد    ١٠: ببينيم در عضو شوراي شهر ادامه داد  

رضويان  آقاي     رشت بوده است.  در  مديريت  اتيثب   بي   و بعد هم به علتي از اين شهر رفته است و آنچه باعث عدم قرار گرفتن رشت در مسير توسعه شده، 
افتد مگر گيرد و اين موضوع اتفاق نمي ميليارد تومان نرسد، در مسير توسعه قرار نمي  ٢٥٠٠: تا زماني كه بودجه عملياتي راهبردي اين شهر به  تصريح كرد

  عزيزان   تكتك   با  گذشته  روزهاي  در  كه  طورهمان :  بيان كرد  شورا  ضاياع  و  رياست  به  اشاره  با  ايشان   اينكه ثبات مديريت در اين شهر وجود داشته باشد.
  رضويان   دهد  انجام  خالفي  شهرداري  شهر،  اين  در  روزي  اگر  بدانيم  اينكه  و  شورا  نظارتي  شأن  حفظ  با  تا  خواستارم  شما  از  مردم  پيشگاه  در  امروز  كردم،  گفتگو
ايستد، شرايط را به سمتي هدايت كنيم كه برآيند تمامي تصميمات تنها تعالي شهر رشت باشد چون ما  كه براي استيضاحش روبروي او مي  است  كسي  اولين

  خواهيم كه در آن خواست و اراده مردم در جريان باشد، نه چيزي ديگر.شهري مي 

  ستورات جلسه : د
نظر   دستور جلسه   رديف 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شـماره   ١٤٠٠/ ١٠/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٧٧٦٠  ـف  رشرشت به شماره    اليحه شهرداري
دردبيرخانه شورا مبني بر اينكـه شـهرداري رشـت در نظـر دارد؛   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٢مورخ    ٢٥٧٥

در تفاهم نامه به صـورت   پيوستنقطه از امالك شهرداري برابر ليست    ٣نسبت به واگذاري  
جديد، با عنايـت بـه   BTS  تيسا  ٣ث  مخابرات جهت احدا  يارتباطخدمات  به شركت  اجاره  

 بـاو  رياست محترم سازمان فناوري اطالعات و ارتباطـات   ١٤٠٠/ ١٠/ ٧  -١٨٣٢٨٥نامه شماره  
 افـزايش  آن  تبـع  به  و  ارتباطي  هايشبكه  شدن  گسترده  و  فناوري  روزافزون  رشد  به  عنايت

مبني بـر نصـب   ارتباطي  خدمات   دهنده  ارائه  هاي  شركت  و  همراه  تلفن  اپراتورهاي  تقاضاي
 اجـاره  بـر  مبني  مخابرات   شركت  درخواست  به  توجه  با  و  شهر  سطح  در  مخابراتي   هايلدك

 اخذ  از  پس  مراتب  شهرداري كه  به  متعلق  اراضي  از  جديد BTS  سايت  ٣  احداث   جهت  عرصه
 انجـام  تعـديل  و  مذكور  نقاط  بهاي  اجاره  تعيين  بر  مبني  دادگستري  رسمي  كارشناس  نظريه

 جهـت  مخـابرات   شركت  با   تنظيم پيش نويس توافق نامهشت نسبت به  ر  شده و شهرداري
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 نـويس پـيش است و نموده اقدام ماهه سه اجاره مذكور به صورت   امالك  از  نقطه  ٣  واگذاري
 از  توافـق  مورد  جديد  نامه  شيوه  پذيرش  بر  مبني  مخابرات   شركت  تعهد  اساس  بر  نامه  توافق

 )ه (پيوسـتمطابق نظر شوراي محترم مورد پذيرش قرار گرفت ٥.١٥بند  در ١٤٠١  سال  ابتداي
  است، اقدام نمايد. 

: براي مدت سه ماه تا  اليحه پيشنهادي    رئيس سازمان فاواي شهرداري رشت در خصوص  ، يزدانيآقاي    خالصه مفيد مذاكرات  اظهار داشت: اليحه فوق 
ي  عضو ناظر شورا  ، مجيد عزيزيسپس آقاي    .گذاري جديد توسط شوراي اسالمي شهر رشت انجام خواهد شد قيمتمجدداً    ١٤٠١پايان سال است و از ابتداي  

مدت  شهر اليحه  اين  است،  اليحه  اين  با  موافقت  بنده  خواهش  داشت:  اظهار  اين خصوص  در  رشت  شهرداري  فاواي  سازمان  و  در  ماست  دست  در  هاست 
 .هايي را نيز به وجود آورده است. مباحث خدمات اينترنتي براي همشهريان ما بسيار داراي اهميت استنگراني

نقطه از امالك    ٣ت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص  واگذاري  ضمن تصويب دو فوري   متن مصـوبه شـورا:
جديد، به    BTS  ت يسا  ٣ث  مخابرات جهت احدا   ي ارتباطخدمات  به شركت  به صورت اجاره    نامه (پيوستي)شهرداري برابر تفاهم  

 اتفاق آرا موافقت گرديد. 

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ١٠/ ٤مورخ  ١٤٠٠ـ٧٤٨٦  ـف  رشرشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري 
نظر دارد؛    ١٤٠٠/ ١٠/ ٩مورخ    ٢٥٤٩به شماره   اينكه شهرداري در  در دبيرخانه شورا مبني بر 

باشگاه فرهنگي  ريال (پنج ميليون تومان) كمك مالي به  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت به پرداخت مبلغ  
بهاران   ورزشي  درخواست  و  جوادحسب  ابراهيم  محمد  خسمخي  آقاي  عامل  م  زاده  دير 

هزينه از  بخشي  تامين  بر  مبني  بهاران  ورزشي  و  فرهنگي  باشگاه  تيم    محترم  اعزام  هاي 
ضوابط اجرايي حاكم بر بودجه سال    ٢١طابق تبصره  م  و  واليبال نشسته به مسابقات كشوري

  ) اقدام نمايد. كمك به موسسات خصوصي(١٥٠٢٠٧  از محل رديف، ١٤٠٠

      

: بازديدي از  پيشنهادي عنوان داشترئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر رشت در خصوص اليحه  ،  نادر حسينيدر ادامه آقاي     خالصه مفيد مذاكرات :
 .هاي اخير تنها در حد اهداي چند توپ به اين عزيزان كمك شده استاين باشگاه شده است، مبلغ درخواستي براي اين تيم چندان زياد نيست و طي سال

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار داشت: تاكنون با لوايح مختلف كمك مالي    ،سيدشمس شفيعي  سپس آقاي
رئيس شوراي شهر رشت نيز در خصوص اليحه فوق اذعان داشت: عزيزاني كه اين  نايب  ،مجيد عزيزي  در ادامه آقاي  با مبلغ فوق مورد تائيد قرار گرفته است

ان  اند عزيزان بسيار مورد احترام ما هستند و حق بر گردن ما دارند، اين عزيزان قرار بود به مسابقاتي اعزام شوند كه كل برآورد هزينه آن درخواست را داشته
آنا  ٧٥چيزي حدود   به  بودند گفتند كه چنين مبلغي  بنده گرفته  با  تيم  بر اساس تماسي كه مسئول  بوده است كه  تومان  در  .ن كمكي نخواهد كردميليون 



  

~ ٢٨ ~ 
 

  

  

هاي اجتماعي منتشر كرده و مدارك و مستنداتي ارائه داده بودند و در ادامه نيز از حضور در مسابقات انصراف دادند. اين مبلغ  همين راستا پيامي نيز در شبكه
رضا عاشري نيز در اين    سپس  آقاي   .در نظر گرفته شود  قطعاً كمكي نخواهد كرد و پيشنهاد دادند كه اليحه عودت داده شود و مبلغي باالتر براي اعزام تيم

شود و ما  كيفيت كامل ارائه شود. اگر قرار است به تيمي كمك مي  آيد تذكر دادم تا لوايح با: دفعات قبل كه لوايح از شهرداري به شورا مياظهار كردخصوص  
اين عزيزان    .شده است نيم بدانيم دقيقاً براي چه چيزهايي، چه مبالغي در نظر گرفتهاي ارائه كاي را به مجموعهخواهيم از محل درآمدهاي عمومي هزينهمي

انصراف داده از مسابقات  يابند يا خير؟ اگر قرار است حضور پيدا كنند كه  اند، موضوع ميمتأسفانه  آيا قرار است در مسابقات حضور  بررسي شود كه  بايست 
  .يست در مسابقات شركت كنند كه ديگر موضوعيت نداردمبلغي بيشتر نيز كمك شود، اما اگر قرار ن 

ريال (پنج  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
) به اتفاق آرا  كمك به موسسات خصوصي(١٥٠٢٠٧محل رديف    ، ازورزشي بهاران   و  باشگاه فرهنگيميليون تومان) كمك مالي به  

 موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

شهرداري  /   اليحه  ف  ر  ش  شماره  به  مورخ    ١٤٠٠/ ٦٩٧٠رشت 
در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ     ٢٣١١ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٩/ ١٩

شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت 
تيم    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ   به  مالي  كمك  تومان)  ميليون  ريال(سي 

حسب   رشت  سپيدرود  بسكتببسكتبال  تيم  مربي  ال درخواست 
  و   كشور  يك  دسته  ليگ   در  بسكتبال   عنوان نماينده تيم ه  كه بمذكور 

 خصوص در تيم از پشتيباني و كمك  تقاضاي يافته، حضور استان ليگ
ر حمل  ترانسف  مسابقات،   ورودي   به   مربوط  هاي  هزينه  از  بخشي  تامين

ضوابط اجرايي بودجه  ٢١مطابق بند   و  و نقل و خوراك و ... را نموده اند
اعتباري  و    ١٤٠٠سال   رديف  بخش  (١٥٠٢٠٧از  موسسات  به  كمك 

  اقدام نمايد.  )خصوصي

ــي و   در كميســيون فرهنگ
اجتماعي شورا مطرح و بــا  
ــنهادي   ــه پيشـــ اليحـــ

  شهرداري موافقت گرديد.
  

٧/١٠/١٤٠٠  ١٨  
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مالي به تيم بسكتبال سپيدرود رشت،  در جلسه مطرح و پس  اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك   متن مصـوبه شـورا:
بر مسكوت  مبني  شورا  رييس  پيشنهاد  به  بنا  رأي  اخذ  و  نظر  وتبادل  بحث  به جهت  از  هفته  يك  مدت  به  مذكور  اليحه  ماندن 

مدت  ظر حداكثر به رأي مخالف مقرر شد؛اليحه مورد ن  ١رأي موافق و    ١٠بررسي در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا،  با  
 بماند. يك هفته مسكوت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  نژاد مسعود عباس   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☐تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣مورخ    ١٤٠٠/ ٧١٠٠رف/ رشت به شماره ش  اليحه شهرداري 
پيوست    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٤مورخ    ٢٣٤٦شماره   به  شورا  دبيرخانه  وضع  "در  و  اصالحيه 

  "رشت  شهرداري   ١٤٠١برخي از مواد تعرفه درآمد و بهاي خدمات پيشنهادي سال  
هاي  تأمين منابع درآمدي در زمينه اجراي پروژهبه جهت  و تصويب و    جهت بررسي

هاي جاري و خدماتي برابر تعهدات ذاتي در چارچوب بودجه  عمراني و تأمين هزينه
ارائه   بلحاظ  شهر  اسالمي  محترم  شوراي  هاي  سياست  راستاي  در  و  شهرداري 

آن    الزم به ذكر استخدمات اجتماعي و عمراني به شهروندان محترم شهر رشت (
و پيرو آن مصوبه نهايي منتج شده از    اليحه پيشنهادي   در   كه     ز مفاد تعرفهبخش ا

هاي   تعرفه  مبناي  بر  محاسبه  است، مالك عمل  نشده  آن  به  اي  اشاره  اليحه  اين 
   )قبلي خواهد بود. 

ــه و  در كميســيون برنام
و حقـوقي شـورا  بودجه 
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
ــهرداري  ــنهادي ش پيش

  موافقت گرديد.
  

كميسـيون عمــران و در 
ــورا  ــهري ش ــعه ش توس
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
ــهرداري  ــنهادي ش پيش

  موافقت گرديد.

٢٠  

  

  

٢١  

  

١٢  
١٠  

١٤٠٠  
  

  

: مذاكرات  مفيد  آقاي  خالصه  ادامه   شفيعي  در  شورا،  سيد شمس  حقوقي  و  بودجه  و  برنامه  كميسيون  عوارض    خصوص  در  رئيس  تعرفه  اصالح  اليحه 
اظهار داشت:   تعرفهپيشنهادشهرداري رشت  برخي  تهايي در خصوص  و  بررسي  مورد  داده شد كه  توضيحاتي  گرفتأييها وجود داشت و  قرار    .د كميسيون 

 .پرداخت اصالحيه تعرفه عوارضمديريت تشخيص و وصول درآمد شهرداري رشت به تشريح اليحه  ،هاجر خرمدلخانم  پسس

بهاي خدمات  "خصوص  درمفاد اليحه پيشنهادي شهرداري    متن مصـوبه شـورا: مواد تعرفه درآمدو  از  اصالحيه و وضع برخي 
 (پيوستي) به اتفاق مورد تصويب قرار گرفت.  "رشتشهرداري  ١٤٠١پيشنهادي سال 
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  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعيسيد شمس    ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت    ١٤٠٠/ ٩/ ١٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٩٠٠  ـ ف  ش ر   رشت به شماره    اليحه شهرداري 
اصالحيه  "در دبيرخانه شورا به پيوست  ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ   ٢٢٤٧شده به شماره   

و  جهت بررسي  "شهرداري رشت  ١٤٠١اي پيشنهادي سال  ارزش(قيمت) منطقه
اجراي پروژهتصويب و   تأمين منابع درآمدي در زمينه  هاي عمراني و  به جهت 

هزينه خدمتأمين  و  جاري  بودجه هاي  چارچوب  در  ذاتي  تعهدات  برابر  اتي 
لحاظ ارائه  ه  شهرداري و در راستاي سياست هاي شوراي محترم اسالمي شهر ب 

  . خدمات اجتماعي و عمراني به شهروندان محترم شهر رشت

در كميسيون برنامه و بودجـه و 
حقوقي شورا مطرح و با اليحـه 
موافقـت  شـهرداري  پيشنهادي 

  گرديد.
ن و توسـعه در كميسيون عمـرا

شهري شورا مطرح و بـا اليحـه 
موافقـت  شـهرداري  پيشنهادي 

  گرديد.

٢٠  
  
٢١  

٧  
١٠  

١٤٠٠  

با بيان اينكه اين  شهرداري رشت    ١٤٠١در ادامه آقاي كارگر نيا در خصوص اليحه اصالحيه ارزش قيمت منطقه اي پيشنهادي سال    خالصه مفيد مذاكرات :
اين افزا افزايش به مردم با توجه به تورم وارد نشود  براي اينكه فشار بيشتري  يش صورت  ها در شأن شوراي انقالبي ما نيست، اظهار داشت: در شوراي گذشته 

كارگرنيا با اشاره  آقاي    ميليارد برسانيم؟  ٨٠٠به    ٤٠٠اهللا رئيسي ما بخواهيم چنين تغييري ايجاد كنيم كه درآمد شهرداري را از  فت، اما در دولت انقالبي آيتنگر
  ٥٧شده در اين مناطق  نظر گرفتهصورت كامل از خدمات شهرداري برخوردار هستند، گفت: ميانگين افزايش در  به ارائه نام مناطقي كه از خدمات شهرداري به

باالترين    ٥١ترين  درصد است. پايين درصد    ٦٩صورت ميانگين  افزايش در برخي مناطق برخوردارتر شهر رشت به  .شده استدرصد در نظر گرفته  ٧٦درصد و 
از   درصد    ١٣٤آباد) ميانگين  يابان انقالب (حاجيشده است. در بخش ديگري از شهر محدوده خدرصد در اين مناطق در نظر گرفته  ٩٧درصد تا    ٥١است كه 
هاي مختلف شهر رشت،  اي در بخشرئيس شوراي شهر رشت با تشريح افزايش قيمت ارزش منطقه  .درصد رسيده است   ٢٠٩شده تا  درصد شروع  ٧١است كه از  

به ميزان متوسط   بايد در منطقه ديگردرصد افزايش مي  ٦٠اظهار داشت: وقتي گلسار  باشيم؟  ١٣٠  يابد، چرا  افزايش داشته  ادامه جلسه    درصد  سيد  آقاي  در 
كردخصوص  اين    شمس شفيعي در منطقهتصريح  ارزش  مورد  در  تا حدود  اي كم:  پذيرفته است. حتي  انجام  ٤الي    ٣كاري صورت  تورم  سال  رشد  با  و  نشده 

داشته باشيم يك چالش بزرگ ايجاد خواهد كرد و براي مردم مشكالتي ايجاد  اينكه بخواهيم در شوراي ششم يك جهش ناگهاني  .همسان و همگام نبوده است
شده است و مبالغ را  اين تصرف  از  اول شهر پيش  خواهد كرد و احتمال كاهش صدور پروانه به وجود خواهد آمد؛ اما بخش ديگر موضوع اين است كه معموالً برِ

ايم. همچنين بر اساس  دوم با كاهش نيز روبرو بوده  كرد: دوستان در جريان باشند كه ما در برِ  عنوانشفيعي    سپس آقاي  .دوم در نظر بگيريم  بيشتر بايد براي برِ
تسهيالتي نيز بايد  همچنين    .درصدي با چالش روبرو خواهد شد  ٢٠٠برابر نبايد افزايش داشته باشيم و شايد بحث افزايش    ١.٥مصوبه ديوان عدالت اداري از  

تأكيد    ايشان  .صورت اقساط پرداخت كنددرصد افزايش را پرداخت كند و مابقي را به  ٢٠كند، مانند هرسال  ظر گرفت، كسي كه مراجعه ميبراي شهروندان در ن 
لغ براي آن  نوعي سازنده است مباكند، معاف از اين مبالغ باشد، اما كسي كه بهوساز ميكرد: پيشنهاد بنده بر اين است كسي كه براي اولين بار اقدام به ساخت

ايم،  ها را بررسي كردهعضو شوراي شهر رشت با بيان اينكه با ذكر مثال در جلسات گذشته بلوك به بلوك قيمت  ،رضا عاشريسپس آقاي    .در نظر گرفته شود
دغه درستي است، اما اگر با  وساز كنند، صحيح است؛ اين دغ: صحبت رياست شورا در خصوص اينكه در بافت فرسوده حق افراد است كه ساختخاطرنشان كرد  

هزار تومان است، اما   ٢٠٠كند ها دريافت مياي كه شهرداري براي پروانهكل هزينه.بينيم كه در كل اتفاق خاصي رخ نداده استمثال و مصداق بررسي كنيم، مي
توانستيم بيش از اين افزايش  كند نمي هزينه پرداخت ميكند. در مورد مناطقي كه قبالً ميليون تومان هزينه پرداخت مي  ١٠٠مهندسي  همان سازنده در نظام
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اكنون براي سال آينده آمادگي الزم  يابد، گفت: بايد از همهاي عمراني و جاري كشور در سال آينده افزايش ميعضو شوراي شهر رشت با بيان اينكه هزينه .دهيم
 .پرداخت ارزش منطقه ايمديريت تشخيص و وصول درآمد شهرداري رشت به تشريح اليحه  ،هاجر خرمدل خانم  پسس  .را داشته باشيم

  "شهرداري رشت  ١٤٠١اي پيشنهادي سال  ارزش قيمت منطقه"مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    متن مصـوبه شـورا: 
 رأي مخالف، مورد تصويب قرار گرفت.   ١رأي موافق و    ١٠(پيوستي) با  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٩
      ☒  ☐  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

شهرداري  شماره    اليحه  به  ر   رشت  ثبت    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٠٦٠  ـ ف  ش 
شماره    به  نرخ    ١٤٠٠/ ١٠/ ٤مورخ    ٢٤٦٢شده  پيوست  به  شورا  دبيرخانه  در 

تاكسي كرايه  درون  پيشنهادي  و  شهرهاي  بوس  ميني  ون،  تاكسي  ي(تاكسي، 
عنايت به  جهت بررسي و تصويب و با    ١٤٠١تاكسي تلفني و بي سيم) براي سال  

هاي كاربري خودروها اعم از هزينه هاي معاش و  االنه و افزايش هزينه نرخ تورم س
بيمه رانندگان تا هزينه هاي سرويس و نگهداري، معاينات فني و بيمه، تعميرات  

امري بديهي و الزم جهت توجيه اقتصادي و    كه  خودروها و استهالك ساليانه آنها
جامعه حمل و نقل عمومي   عنوان بخش مهمي ازه  ادامه فعاليت رانندگان تاكسي ب

باشد مي  پيشنهادي    و   شهر رشت  نرخ  فعالين  مذكور  در  و  نظريات معتمدين  از 
ب نيز  محترم  رانندگان  اي  هزينه  و  درآمد  آناليز  كنار  در  نقل  و  حمل  ه  خطوط 

  است. استفاده گرديده  ١٤٠١عنوان مبنايي جهت تجميع و محاسبه نرخ سال 

در كميســيون برنامــه و 
ي شــورا بودجــه و حقــوق

مطـــرح و بـــا اليحـــه 
ــهرداري  ــنهادي شـ پيشـ

  موافقت گرديد.
در كميســـيون حمـــل و 
نقـــل و ترافيـــك شـــورا 
مطـــرح و بـــا اليحـــه 
ــهرداري  ــنهادي شـ پيشـ

  موافقت گرديد.

٢٠  
  
١٧  

١٢  
١٠  

١٤٠٠  

اليحه افزايش نرخ كرايه    صونقل بار و ترافيك شوراي شهر رشت در خصو رئيس كميسيون حمل  ،مسعود عباس نژادآقاي  در ادامه    خالصه مفيد مذاكرات :
ونقل عمومي شهر رشت دارند، اما كمترين خدمات ممكن از سوي مجموعه مديريت  تاكسي در شهر رشت اظهار داشت: رانندگان تاكسي نقشي اساسي در حمل

با در نظر گرفتن شرايط رانندگان تاكسي و شهروندان طوري اقدام شود كه براي هر دو گروه تعادل رعايت شود تا  اميدواريم بتوانيم  .شودشهري به آنان ارائه مي
ونقل بار و مسافر  رئيس سازمان حمل  ،محمد محبتيآقاي  ازاين،  پس  .هم رانندگان تاكسي بتوانند ادامه فعاليت دهند و هم شهروندان دچار زحمت بيشتر نشوند

مجيد عزيزي با انتقاد از رئيس  آقاي  در ادامه    .درصد پرداخت  ٢٥شت به ارائه توضيحاتي در خصوص افزايش نرخ كرايه تاكسي به ميانگين  شهري شهرداري ر 
اين  سازمان حمل گفت:  استفاده خواهد شد،  تاكسي  رانندگان  اشتغال  به  امداد جهت كمك  كميته  از  بود  گفته  كه  شهرداري رشت  مسافر شهري  و  بار  ونقل 

نفس رانندگان پرتالش تاكسي را از بين خواهد برد، هدف واالي نظام جمهوري اسالمي آن است كه افراد تحت پوشش كميته امداد را به صفر  هارات اعتمادبهاظ
سيد شمس شفيعي   آقاي  ازاينپس .برساند و مردم مشكالت معيشتي نداشته باشند و نبايد چنين اظهاراتي را در خصوص رانندگان پرتالش تاكسي عنوان نماييم

عنوان  شود و ميزان افزايش آن را بهكاال در نظر گرفته مي  ٤٠٠درصد است، گفت: در محاسبه نرخ تورم حدود    ٢٥با بيان اينكه كف افزايش نرخ كرايه تاكسي  
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سيد حسين رضويان نماينده  آقاي  در ادامه جلسه    .است   نمايند؛ اما در كاالهاي مربوط به رانندگان تاكسي اين موضوع موردتوجه قرار نگرفتهنرخ تورم اعالم مي
: يك بخش عمده مشكالتي كه در كميته انضباطي سازمان وجود دارد گرد نبودن كرايه  اظهار كردونقل شهرداري رشت،  شورا در كميته انضباطي سازمان حمل

اين رئيس شوراي شهر رشت در خصوص اليحه فوق اظهار داشت: برخي از    از   پس   تومان از كجا بياورد كه به مسافر پس بدهد؟  ٣٠٠تاكسي است. راننده امروز  
به سيستم پرداخت  ونقل بههاي ما بايد توسط سازمان حملها را گرد كنيم، تاكسيگوييم قيمتيافته است. اينكه ميبرابر افزايش  ٢ها تا  نرخ روزرساني شده و 

باشد كه  هاي كالنشهر رشت نبايد بهكالنشهر با سيستمي كامالً قديمي در حال كار هستيم. شرايط تاكسيعنوان يك  ما به  .غيرنقدي مجهز شود مانند نانوايي 
تر اقدامات الزم در اين  تواند پيگير اين موضوع باشد تا هرچه سريعمعضل پول خورد وجود دارد. ما پيگير كارت شهروندي بوديم و كميسيون توسعه پايدار نيز مي

نكند، اما    .وص انجام شودخص براي رانندگان تاكسي هزينه كنيم، اين هزينه حتي ممكن است مشكالت رانندگان تاكسي را برطرف  ما نبايد از جيب شهروند 
تاكسي به چه دليل بايد به   عباس نژاد با بيان اينكه رانندگان آقاي ازاين پس .دهيم مشكالتي وجود داردگونه خدماتي به رانندگان تاكسي نميكه ما هيچازآنجايي

هيچ ما  گفت:  باشند،  پاسخگو  و شهرداري  نميشورا  قرار  تاكسي  رانندگان  اختيار  در  برخورد ميچيزي  آنان  با  نيز  انضباطي  كميته  در  و  بايد  دهيم  چرا  كنيم، 
هزار تومان رسيده است!    ٥توماني سال گذشته به    ١٥٠٠معدني  آب  .ايمرانندگان امروز به ما پاسخگو باشند؟ حتي همان ايستگاه را نيز براي آنان ايجاد نكرده

  .توانند نيمي از مشكالت خود را نيز برطرف كننداي است كه رانندگان نميگونهشرايط به

ي(تاكسي،  شهرهاي درون  پيشنهادي كرايه تاكسي  مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص نرخ    متن مصـوبه شـورا:
 (پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. ١٤٠١ميني بوس و تاكسي تلفني و بي سيم) براي سال  تاكسي ون،  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  حسين رضويان سيد   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

طرح كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر رشت با امضاي چهارتن از اعضاي محترم  
شماره   به  مورخ  ٢٦٠٣/١٤٠٠شورا  تصويب    ١٤/١٠/١٤٠٠/ش  و  بررسي  طرح  "درخصوص 

از   تقدير  و  ورزشي شهر  شناسايي  و  ادبي، مذهبي  فرهنگي، هنري،  پيشكسوتان علمي،  و  مفاخر 
نعمتي   "رشت مريم  خانم  پيشنهادي  (پيوستي)  تبصره  سه  در  و  واحده  ماده  مقدمه  بر  مشتمل 

  دبيركميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر رشت، به شرح؛ 
واحده: شهرداريمقتضيماده  فرهنگاست  اداره  همكاري  با  اسالمي    ورشت  ارشاد 

كل   اداره  نخبگان،  ملي  بنياد  گيالن،  فرهنگي  مفاخر  و  آثار  انجمن  رشت،  شهرستان 
اندازي دبيرخانه اي در سازمان فرهنگي ورزشي اجتماعي  وجوانان گيالن ضمن راهورزش

منظور شناسايي مشاهير،  شهرداري، سامانه به  نخبگان شهر رشت را  و  ي جامع مفاخر 
  آوران عرصه هاي مختلف فرهنگي رشت ايجاد نمايد. مفاخر و نام 

در كميســــيون  
فرهنگـــــــي و  
شــورا   اجتماعي 
مطرح و با مفــاد  
پيشنهادي   طرح 

  موافقت گرديد.

١٨  

٧  

١٠  

١٤٠٠  
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٨:٣٠جلسه رأس ساعت 

شهر رشت  رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر رشت درخصوص طرح شناسايي و تقدير از مفاخر  آقاي حسيني،  در ادامه جلسه    خالصه مفيد مذاكرات :
صورت ساالنه است، بخصوص آناني  هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و... بهاظهار داشت: هدف از اين طرح شناسايي ساالنه پيشكسوتان و مفاخر شهر رشت در حوزه

ايجاد بانك اطالعاتي در همان  كنند و با  همچنين در طول سال افراد و نخبگان بسياري افتخارآفريني مي.آورندهاي كشوري به دست ميكه در طول سال مقام
عضو شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار داشت: ما امروز هيچ آمار مشخصي از نخبگان و    ،هادي رمضاني  سپس آقاي  .بار از اين عزيزان تقدير شودسال يك

در خصوص طرح فوق اظهار داشت: در اين طرح ضوابط مالي  نيز  شفيعي    آقاي  .مفاخر شهرمان در اختيار نداريم تا بتوانيم از اين عزيزان تقدير و تجليل نماييم
  .نامه الزم بايد براي چنين طرحي تهيه شوددر نظر گرفته نشده و بودجه الزم مشخص نيست، شيوه

 "شناسايي و تقدير از مفاخر و پيشكسوتان علمي، فرهنگي، هنري، ادبي، مذهبي و ورزشي شهر رشت"مفاد طرح    با  متن مصـوبه شـورا:
 گرديد. موافقت (پيوستي) با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا  "تمل بر مقدمه ماده واحده و در سه تبصرهمش

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٢
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٣
      ☐  ☒  حسين رضويان سيد   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا                     ٨
العاده شورا به منظور بررسي  فوقنظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه و تبادلهمچنين پس از بحث  متن مصـوبه شـورا:

 برگزار گردد.   ١٥رأس ساعت   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨طرح سوال اعضاي محترم شورا از شهردار محترم عصر روز شنبه مورخ 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعي سيد شمس   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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 *   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ :        ٢١جلسه شماره :   *
رأس سـاعت العاده) شوراي اسـالمي شـهر رشـت،  (فوق  ، بيست و يكمين جلسه١٥/١٠/١٤٠٠/ش مورخ   ٢٦١٤/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره  

شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند اسالمي    در محل ساختمان شوراي  ١٥:٣٠
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. از كالم هستي 

  دستورات جلسه : 
بررسي طرح سوال   پاسخ شهردار    ٩ـ  به  توجه  با  اعضاي محترم شورا  از  نامه شماره ش تن  مورخ   ١٤٠٠- ١٩٠٥٩٤رـ  محترم رشت طي 

  . ١٤٠٠/ ١٠/ ٩/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٢٥٤٦در پاسخ به نامه شماره  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد مصطفي باغ شيرين، ياد   نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
اظهار كرد: روز پنج شنبه مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا   ، رئيس شوراي اسالمي شهر رشت،محمد حسين واثق كارگرنياآقاي    سپس
ت  ، ميزبان پيكر پاك شهداي گمنام دوران دفاع مقدس در رشت بوديم و اين شهداي گرانقدر در طول هشت سال جنگ تحميلي در دفاع از ميهن و عزعليها

  طرح   موضوع  به  آقاي كارگرنيا   ايران اسالمي با لبيك به رهبر عزيز، با نثار جان خود تعهد و واليتمداري شان نسبت به اسالم و انقالب به نمايش گذاشتند.
قانون  ال از شهردار رشت اشاره كرد و گفت: شهردار رشت طبق قانون ده روز فرصت داشت تا به سواالت مطرح شده از سوي شورا پاسخ دهد و بر اساس  سو

ا به منظور حفظ ثبات  ر  خود  غم   و  هم  تمامي  فعاليت  شروع  ابتداي  از  رشت  شهر  ششم  شوراي  اينكه  بيان  با  ايشان   قانوني به اتمام رسيده است.  مهلتامروز اين  
دمات بهتر  مديريتي در رشت به كار گرفت تصريح كرد: شورا با هدف تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني و حفظ آرامش در مجموعه شهرداري رشت و ارائه خ

در دوران فعاليت شوراي پنجم رشت نيز در جايگاه شهردار رشت  ثبات مديريتي را در دستور كار قرار دارد و در اين راستا با انتخاب سيد محمد احمدي كه  
ار دوباره در اين  حضور داشت تمام تالش خود را براي تحقق اين مهم به كار گرفت، اما با استعفاي ناگهاني احمدي از جايگاه شهردار رشت، شوراي ششم به ناچ

ه عنوان شهردار رشت اشاره كرد و گفت: اعضاي شورا پس از استعفاي  ب علوي حسين ميرا سيد انتخاب به رشت شهر اسالمي شوراي رئيس  چرخه قرار گرفت.
ترين زمان ممكن نسبت به انتخاب سرپرست شهرداري و پس از آن نيز با انتخاب شهردار تالش كردند تا از بروز هرگونه مشكلي  احمدي با عزمي راسخ در كوتاه

  شورا  نظارتي جايگاه  به توجه  با يقيناً اينكه به تأكيد با كارگرنيا آقاي   بررسي مطالبات شهروندان جلوگيري شود.در روند اجراي پروژه هاي عمراني و همچنين 
  شهروندان   و  شهر  صالح  و  صرف  با  كه  اقدامي  هرگونه  مشاهده  صورت  در است،  داده شورا به  شهردار  عملكرد  بررسي  و  نظارت  پيرامون  قانونگذار  كه اختياراتي  و

اند از جايگاه نظارتي اش به اين مسئله ورود كند افزود: شورا مي تواند در ابتدا با تذكر و پس از آن طرح سوال از شهردار رشت  تو مي شورا باشد، داشته تناقض
بازخواست قرار دهد. را مورد  نيز شده است    منزله   به  رشت  شهردار  از  سوال  طرح  اينكه  بيان  با  ايشان   مباحثي كه موجب دغدغه شورا و حتي شهروندان 

يقيناً  ،نيست  ايشان  استيضاح شورا مي تواند    گفت: در صورتي كه شهردار پاسخ هاي قانع كننده اي پيرامون سواالت مطرح شده اعضاي شورا نداشته باشد 
  استيضاح شهردار را نيز رقم بزند.

  
  ستورات جلسه : د

  دستور جلسه   رديف 

١  

  ١٤٠٠-١٩٠٥٩٤رـ  تن از اعضاي محترم شورا با توجه به پاسخ شهردار محترم رشت طي نامه شماره ش   ٩بررسي طرح سوال   
شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ   نامه  به  پاسخ  مورخ  ١٤٠٠/ ٢٥٤٦در  شماره  ١٤٠٠/ ١٠/ ٩/ش  به  شورا  دبيرخانه  در  شده    ٢٦٢٨ثبت 
  به شرح؛  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ 

به عنوان پل ارتباطي بين مسئولين شهرداري و شهروندان محترم بوده و هدف از    ١٣٧نكه سامانه  با عنايت به اي  سوال اول:
باشد؛ الزم است شكايات   به خواسته هاي شهروندان در سريع ترين زمان ممكن مي  اين واحد آگاهي و رسيدگي  احداث 

نتيجه اعالم گردد و در مواردي كه امكان  واصله و ثبت شده در سامانه، در اسرع وقت پيگيري و مشكالت مطروحه مرتفع و
باشد موضوع از طريق همين سامانه اطالع رساني شود. به چه دليل  اقدام موثر از سوي شهرداري به سرعت امكان پذير نمي

 در شهرداري رشت بدين ترتيب عمل نمي شود؟
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هاي  رداري رشت و همچنين ساير شهرداريدر شه   ١٣٧اندازي سامانه مديريت شهري  با استناد به اهداف راه  پاسخ شهردار؛
ابزارهاي سهل١سطح كشور كه شامل؛  از  استفاده  (با  پيام صوتي،  )دريافت پيام شهروندان  تلفن، وب سايت،  نظير:  الوصول 

هاي شفاهي و كتبي  )انجام پيگيري٣ها،  )ارجاع فوري آن به سطوح اجرايي شهرداري شامل مناطق و سازمان٢اپليكيشن)،  
) انعكاس نتيجه نهايي و يا نسبي به شهروندان از طرق مختلف (تماس تلفني و  ٤جهت وصول نتايج اقدامات مرتبط و متعاقب 

در   و  بوده  امكانپذير  نتيجه  مشاهده  قابليت  پيگيري،  در صورت جستجوي شماره  كه  مرتبط  وب)  همچنين سرويس تحت 
)  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨لغايت    ١٤٠٠/ ٠٨/ ٠٥دور ابالغ اينجانب تاكنون(باشد؛ از زمان ص كمترين زمان ممكن با حداقل خطاي محتمل مي

مورد پيام دريافت و در سامانه ثبت شده كه تعداد كل شكايات مذكور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته،    ١٨٢٢تعداد  
معضالت    ها، اقدام شهرداري در جهت رفع فوريمورد كاهش داشته است. يكي از داليل اصلي تقليل تعداد درخواست  ٢٥٠

مي شهروندان  سوي  از  آن  طرح  از  پيش  دادهشهري  تفسير  زيرا  سامانه  باشد.  در  موجود  قابل    ١٣٧هاي  فراواني  از  حاكي 
گيري  هاي مختلف شامل: الف) جلوگيري از تخلفات ساختماني، ب) لكهمالحظه عناوين خاص مورد توجه شهروندان در گروه

بوده حيوانات  مزاحمت  پ)  و  معابر  راهكار  آسفالت  از  يكي  است.  گرفته  قرار  كاري  اولويت  در  نيز  آن  رفع  مصوب  و  هاي 
  "شهروند پرسشگر، مسئول پاسخگو") اجراي طرح  ١٤٠٠/ ٠٨/ ١٦مورخ    ١٤٥٤٧٩(مستند به مصوبه شوراي معاونين به شماره  

هاي آتي  ئه پاسخ و يا برنامهو ارا  ١٣٧ها ملزم به حضور در مركز سامانه  بوده كه در پي آن مديران مناطق و رؤساي سازمان
آن    مؤيدشك مثبت و مؤثر برآورد شده و آمار مثبوت در سامانه نيز  اند. نتيجه اقدام اخير بي شهرداري به شهروندان شده

باشد. اتفاقي كه تداوم آن قطعاً به تسريع هرگونه اقدام قانوني و ارائه پاسخ نهايي در قبال دريافت درخواست شهروندان  مي
هايي نظير لزوم  فارغ از چالش  ١٣٧ته قابل تأمل ديگر، ميزان پاسخگويي مسئولين تحت مجراي سامانه  منجر خواهد شد. نك

 اتصال برخي از نواحي به شبكه و غيره نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بوده كه افزايشي قابل توجه دارد. 

رساني نتايج قطعي و يا نسـبي ورد (به معناي اطالعيكي از اقداماتي كه با جديت پيگيري و اجرا گرديده، انجام عمليات بازخ
ها به شهروندان) بوده كه مقايسه آمار دوره جاري با مدت زمان مشابه در سال گذشته حاكي افزايش قابل مالحظه تعداد پيام

اد و رضـايت باشد. نتيجه چنين اقدامي حفظ ارتباط دو سويه شهرداري ـ شهروند و متعاقباً جلب اعتمعمليات بازخورد مي
هـاي از ديگر اقداماتي كه در پي تغيير و تحول اساسي عملكرد مجموعه شهرداري رشت در مواجه با پيـام   باشد. ايشان مي

شناسي فرايند ثبـت و رسـيدگي بـه طراحي و در دست اجراء بوده، تسريع روند بررسي و آسيب  ١٣٧ثبت شده در سامانه  
راهكارهاي اصالحي توسط كاركنان اين مجموعه بوده كـه عـالوه بـر جلـوگيري از درخواست شهروندان در سامانه و ارائه  

تحميل بار مالي و متعاقباً صرف منابع مالي ناشي از واگذاري اين طرح به بخش خصوصي، فوايدي نظير اصـالح سـاختارهاي 
سـازي بازرسـي فعـالسيستمي سامانه تحت وب، ارزيابي نيروي انساني مرتبط، تـدوين چـارچوب تشـويقي و تنبيهـي،  

سيستماتيك، جلب حداكثري مشاركت شهروندان درجهت تدقيق و حل و فصل معضالت شهري و نظاير آن را در پي خواهد 
هـاي پيشنهاد مورد توجه كه در جهت حذف محدوديت زماني و مكاني دسترسي مسئولين و مديران اجرايي به پيام  داشت. 

برداري از اپليكيشن موبايل سامانه پاسـخگويي اندازي و بهرهرت پذيرفته؛ راهصو  ١٣٧ثبت شده در سامانه مديريت شهري  
رغم اينكه عملكرد مركز سـامانه رسد؛ عليتصريح اين نكته ضروري به نظر مي   گردد. شهروندي بوده كه بزودي اجرايي مي

شهروندان، انعكـاس سـريع آن بـه ها، نظرات، انتقادات و شكايات از لحاظ دريافت به موقع درخواست ١٣٧مديريت شهري 
هاي متني و صوتي مثبوت در سـامانه سطوح اجرايي و همچنين پيگيري جهت رفع آن از طريق مسئولين امر با استناد داده

ها به داليل مختلفي نيـاز بـه ويژه مناطق و سازمانقابل دفاع بوده، اقدامات سطوح اجرايي زيرمجموعه شهرداري رشت، به
باشد. در همين راستا، تمـامي تـدابير مقتضـي شـامل مدت و بلندمدت ميريزي ميانو رفع آن نيازمند برنامهارتقاء داشته  

، تعيين راهكارهاي ارتقاء عملكرد سطوح اجرايي شهرداري ١٣٧تسريع روند پاسخگويي فعلي به شهروندان از طريق سامانه 
برداري از سيستمي جامع و مانع با هدف جلب سازي و بهرهادهاز طريق تحقيق و پژوهش علمي در دست اقدام و در نهايت پي

  گردد. بيني شده و به ترتيب اجرايي ميرضايت حداكثري شهروندان در آينده نزديك پيش
مواد    سوال دوم: المال هستند، مستند به  اموال شهرداري كه بيت  قانون ثبت اسناد    ٤٨و    ٤٧در راستاي حفظ و حراست 

دفتر ثبت امالك داشته و براي كليه اموال غير منقول خود سند مالكيت رسمي اخذ و بايگاني جامع و  شهرداري رشت بايد  
اقدامي صورت نگرفته   مستقلي در اين خصوص داشته باشد. لذا توضيح دهيد چرا عليرغم تذكرات قبلي در اين خصوص 

  است؟

شهردار؛ پرونده  پاسخ  ساماندهي  موضوع  ردرخصوص  شهرداري  امالك  امالك؛  هاي  دفتر  تهيه  و  حاضر    -١شت  حال  در 
نمايد و ليست و  مي  ١١٠* ٠٠٠٠هاي عمراني، اقدام به ارائه كالسه به شماره  شهرداري رشت بعد از تملك امالك واقع در طرح 

پرونده در  امالك  اين  ميمشخصات  نگهداري  جهت  به  مركز  بايگاني  تحويل  سپس  و  درج   خود  به  مخصوص  گردد. هاي 
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نمايند و كاربران  سيستم الكترونيك شهرداري مي  يگاني پس از دريافت پرونده، اقدام به اسكن و بايگاني آن درهمكاران با
برگي  اخذ سند تك   -٢برداري قرار دهند.  توانند تصوير پرونده را مشاهده و مورد بهرهتعريف شده، با ورود كالسه پرونده مي

در ساختمان گيل نيز با   درخصوص استقرار بايگاني امالك   -٣باشد.  حال پيگيري ميپرونده در اداره ثبت در    ٤٠براي حدود  
باشد. از سوي ديگر  توجه به وجود موانع فني، اقدامات الزم جهت رفع مشكل و استقرار بايگاني امالك در حال پيگيري مي 

به امالك  جامع  سامانه  خريد  به  نسبت  شهرداري  وشهرسازي  اين  فني  زيرسيستم  به  صورت  (موسوم  شهرداري  مستقردر 
باشد. اميد است با  برداري از سامانه امالك ميسامانه سرا) اقدام نموده كه در حال طي مراحل فني به جهت استقرار و بهره 

برداري گردد.  هاي آينده آماده بهرههمراهي رييس شورا و اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشت، سامانه موصوف طي ماه
در خصوص دفتر ثبت    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٠/ش مورخ  ١٤٠٠/ ١٨١٧پاسخ نامه شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ١١مورخ    ١٨٤٩٨١كاتبه شماره  ضمناً طي م

  امالك نيز به شوراي محترم اسالمي شهر تقديم گرديده است. 
اشد  هاي عابر پياده كه خواسته بسياري از شهروندان نيز مي ببه چه علت در راستاي ساماندهي و رفع نواقص پل سوال سوم:

عليرغم پيگيري هاي مكرر و مكاتبات صورت گرفته و ابالغ تذكر و با وجود حادثه حريق كه اخيراً در اتاقك آسانسور يكي از  
  پل هاي عابر پياده رخ داده، تاكنون هيچ اقدام موثري از سوي شهرداري رشت صورت نگرفته است؟ 

كه براساس  باشد و از آنجاييراه مي كت مرصاد شيمي ايمنهاي طرف قراداد شر در اين خصوص يكي از شركت  پاسخ شهردار؛
پياده    ١٣٩٥/ ٥/ ٦مورخ    ٨٧٨٦٣-ر قرارداد شماره ش به تحويل سه پل عابر  بود شركت مذكور هر ماه نسبت  مقرر گرديده 

- وان بهره ها صورت نگرفته و سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري به عناندازي پلاقدام نمايد كه تاكنون راه
ها، نسبت به ابالغ اخطارهاي مكرر به شركت مذكور و مكاتبه با مديريت حقوقي به جهت اعمال جرايم نقدي و ضبط  بردار پل

ضمانتنامه اقدام نموده است و اقدامات حقوقي، در راستاي انجام تعهدات و تأمين دليل  و شرايط فسخ صورت پذيرفته است.  
  باشد: ه شرح ذيل مي اهم اقدامات حقوقي شهرداري ب

الزام  -٤  استيفا و مطالبه ده درصد از كل قرارداد بابت استنكاف شركت و تخلفات قراردادي-٣   فسخ قرارداد-٢مطالبه خسارت روزانه  -١
راه و  تعهد  ايفاي  پلبه  بروزرساني  و  تعمير  بر  مبني  مراتباندازي  پياده  عابر  شماره   هاي  به  كه  دادخواستي  مورخ    ١٨٥٥١٧طي 

 معامالت شهرداري ارجاع گرديد و تقاضاي تامين دليل گرديده است.  ٣٨ثبت و به كميسيون ماده  ١١/١٠/١٤٠٠
اقدامات حقوقي، به شرح     ١٦/١٢/١٣٨٨مورخ    ٢٠٣٩٣/٣٣١-درخصوص عدم انجام تعهدات قرارداد شركت طلوع طالئيه به شماره ش ر

  ذيل معمول گرديده است. 
 ١٨شوراي حل اختالف تقاضاي تامين دليل نموده و مراتب پس از طي تشريفات مقرر و ارجاع به شعبه  از طريق    رشت  شهرداري  -١

اخذ به  مبادرت  اختالف  حل  رهگيري   شوراي  كد  برابر  بازديد  از  پس  رسمي  كارشناس  كه  نموده  دادگستري  رسمي  كارشناس 
  هاي مذكور هشت ميليارد ريال برآورد گرديد. پل  مبادرت به اعالم نظريه خود نموده كه مبلغ تعميرات  ١٤٠٠٢٢٠٢٣٨٠٥٨٦٢٩

راه-٢ و  تعمير  تعهد،  ايفاي  به  الزام  حقوقي  پلشكايت  شماره  اندازي  پرونده  برابر  و  مطرح  جانبازان  پياده  عابر  هاي 
 باشد. صبح مي  ٩ساعت    ١٤٠٠/  ٢٣/١١به شعبه دوم دادگاه عمومي ارجاع كه وقت رسيدگي    ١٤٠٠٣٤٩٢٠٠٠٢٦٣٠٤٧٥

هاي ناشي از انجام تعهد به  هاي عابر پياده جانبازان و كليه خسارتاندازي و تعمير و بروزرساني پلبه الزام به ايفاي تعهد و راهنسبت    -٣
پله شركت  ماده  طرفيت  اختالف  حل  هيات  به  دادخواست  طي  طالئيه  طلوع  شماره  آيين  ٣٨گستران  به  كه  شهرداري  معامالتي  نامه 

  ثبت دبيرخانه مركزي شهرداري گرديد.   ١٣/١٠/١٤٠٠مورخ    ١٨٧٣٧٧
  ٣٠٠٠/١٠٨٣٢/٩٠٢٧با توجه به عدم امكان ورود به اتاق تأسيسات، مكاتبات الزم با مرجع قضايي صورت گرفته و مجوز قضايي شماره  -٤

پل  ١٣/١٠/١٤٠٠مورخ   تاسيسات  اتاق  قفل  بازگشايي  محترم جهت  دادستان  نماياز  با حضور  متعاقباً  كه  اخذ  مذكور  نده شركت  هاي 
 نسبت به تعمير و راه اندازي پلها اقدام گرديد.

پل اورهال  و  تعميرات  گرافيك،  آفتاب  شركت  قراردادهاي  راه درخصوص  و  انجام  پلها  و  است  گرفته  صورت  تاريخ  اندازي  از  ها 
  باشند. فعال بوده و در دسترس شهروندان مي  ١٥/٠٩/١٤٠٠

سايه شركت  قرارداد  خصوص  شماره  در  به  پل١٩/٢/١٤٠٠مورخ  -٢٦٤١٧-رشروشن  بهسازي  و  مرمت  حال  در  شركت  مي،  باشد.  ها 
ها اخطارهاي متعددي را به  اندازي مجدد آنها جهت رفع نواقص و راه بردار پلسازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري به عنوان بهره

  گذاران در سنوات گذشته داشته است.  سرمايه
  هاي عابر پياده، اقدامات ديگري به شرح ذيل انجام شده است: اي رفع مشكالت مرتبط با پلعالوه بر موارد فوق، در راست

  هاي منصوبه به شرح ذيل:اندازي پلتعمير، اورهال و راه 
  بلوار شهيد افتخاري روبروي ورودي دانشگاه چمران    -  ١
 بلوار شهيد رجايي روبروي مسجد امام جعفر صادق -٢
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  آباد روگذر و درب وسط آرامستان تازهبلوار شهدا قبل از رمپ  -٣
  احمر بلوار شهيد انصاري روبروي محدوده هالل   -٤
  بلوار امام رضا روبروي كوچه حاجي -٥
  پور روبروي شهرك گلزاران  بلوار قلي-٦
  پور بعد از رمپ پل هوايي به سمت ميدان جهاد  بلوار قلي-٧
  بلوار شهيد بهشتي بين رمپ گاز و كميته امداد  -٨

از سقوط عابرين (ايمننصب حفاظ فلزي جلوي درب آسانسورهاي آسيب به جهت جلوگيري  راه  ديده  اتمام عمليات تعمير و  سازي تا 
  هاي زير صورت گرفته است:اندازي مجدد) بر روي پل

  خرمشهر جنب مجتمع زرين    -١
  نشگاه آزاد بلوار الكان روبروي دا  -٢
  بلوار الكان روبروي مدارس    -٣
  بلوار شهيد بهشتي جنب شهرك مفتح    -٤
  خيابان امام خميني(ره) جنب شهرك عباسپور (خوش انس)   -٥
بلوار شهيد بهشتي جنب پارك دانشجو(حفاظ فلزي ساخته شده و به دليل هواي باراني، در اولين روز آفتابي عمليات نصب صورت خواهد    -٦

  گرفت.) 
  هاي زير صورت گرفته است: هاي غير مكانيزه فعاليتدرخصوص پل

مورخ    ١٧٩٣٣٣و    ٠٧/١٠/١٤٠٠مورخ  ١٨٣١٣٩آوري پل پارس خزر صورت گرفته است.(مكاتبات شماره  مكاتبات درخصوص جمع   -١
٠٢/١٠/١٤٠٠ .(  
و رفع خطرهاي الزم صورت خواهد   آميزيها رنگكليه پل  آميزي شده است، متعاقباً درها آغاز شده و پل سياه اسطلخ رنگآميزي پل رنگ  -٢

  گرفت.
  صورت گرفته است.   آوري متكدياناي، نظافت و جمعهاي دوره ها به جهت همكاري در ارائه گزارشمكاتباتي با مناطق و سازمان
پيش تقاطع جانبازان (شركت طلوع طالئيهتر عرض شد درخصوص پلهمچنين همانطور كه  و شركت مرصاد شيمي،  هاي دو طرف   (

  اقدامات الزم در راستاي ايفاد تعهدات و تامين دليل انجام گرفته است. 
چهارم: از    سوال  يكي  عنوان  به  رشت  شهر  پرترافيك  مشاغل  ساماندهي  و  شناسايي  بر  مبني  پيشين  تذكرات  عليرغم 

صورت   زمينه  اين  در  اقدامي  تاكنون  چرا  شهر،  سطح  ترافيكي  بار  كاهش  راستاي  در  ترافيكي  وضعيت  بهبود  راهكارهاي 
 نگرفته و پاسخي داده نشده است؟

شهردار؛ پروانه   پاسخ  صدور  سامبناي  مراجع  هاي  در  كه  است،  آن  به  مربوط  ضوابط  و  تفصيلي  طرح  شهرها،  در  ختماني 
عالي شهرسازي و معماري، به تصويب رسيده و توسط استاندار محترم جهت اجرا  و شوراي  ٥استصوابي، نظير كميسيون ماده  

مي  ابالغ  موضعبه شهرداري  يا  موضوعي  نوع طرح/پيشنهاد/مطالعات  هر  تصويب  و  تهيه  لذا  و مقررات  گردد.  كه ضوابط  ي، 
هاي ساختماني، دستخوش تغيير نمايد، نيازمند تصويب در  شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي مصوب را در اعطاي پروانه 

  عالي شهرسازي و معماري است. همچنين در اين راستا:مقرر در قانون تاسيس شوراي   ٥كميسيون ماده 
كدپهنه-١ كاربري تعيين  و  تفصيليها  طرح  اقتصادي،  هاي  شهرسازي،  موضوعات  لحاظ  و  كاربري  هر  عملكردي  مقياس  اساس  بر   ،

  اجتماعي، ترافيكي و زيست محيطي است. 

ي ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي، هرگونه افزايش  كتابچه  ٣٣ي  مندرج در صفحه  ٢٢-١-٥با توجه به بند    -٢
از   بيش  مالكيت  قطعات  در  تهيه مترمربع   ١٠٠٠تراكم  نيازمند  امكان ،  گزارش  سرفصلي  اساس  بر  ترافيكي،  سنجي،  شهرسازي،  هاي 

  گردد. تصويب مي  ٥اقتصادي و غيره بوده و پس از آن در كميسيون ماده  

از   ١٧/٩/١٣٩٩مورخ  ٣٠٠/١٢٣١٠٨عالي شهرسازي و معماري (ابالغ شده به شماره شوراي  ٢١/٠٧/١٣٩٩ي مورخ باعنايت به مصوبه -٣
مرتبه  هاي بلندطبقه بر روي پيلوت به باال، جزو ساختمان  ٧متر يا   ٢٧هاي با ارتفاع بيش از  عالي)، ساختمان ي آن شوراي يرخانه سوي دب

  محيطي است. شناسي، شهرسازي، ترافيكي، اقتصادي و زيستسنجي زمينلحاظ شده و نيازمند مطالعات امكان 

بررسي آن در كميسيون ماده  سنجي در پروژهعات امكان ي مطالباتوجه به موارد فوق و لزوم تهيه  -٤ مقرر در   ٥هاي بزرگ مقياس و 
عالي شهرسازي و معماري، ضرورتي براي ايجاد سازوكار موازي  عالي شهرسازي و معماري و در صورت لزوم، شوراي قانون تاسيس شوراي 

گام به  عنايت  با  است،  متعدد (حدود  نيست. شايان ذكر  د  ٩٠هاي  پروانه گام)،  اداري صدور  فرآيند  هاي ساختماني، شهرداري  ر مسير 
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افزاري،  گام را تدوين نموده كه به محض فراهم آمدن امكانات سخت   ١٥هاي ساختماني، به كمتر از  هاي صدور پروانه ي تقليل گامبرنامه 
  ي شهرداري، عملياتي خواهد شد.  گانهدر مناطق پنج 

ها، بدون اخذ مصوبات قانوني، منجر به افزايش ترافيك در نقاط مختلف مجاز و تغيير عملكرد ساختمان ي غيردر موارد متعدد، استفاده -٥
  شهر شده، كه الزم است برابر قانون از طريق طرح موضوع دركميسيون ماده صد، وفق مقررات با آن برخورد قانوني صورت پذيرد. 

قانوني   نظر گرفتن ترتيبات  با در  راستا  اين  تهيه پيش در  لزوم  از جمله  امكان گفته،  گزارش  افزايش  ي  براي هرگونه  سنجي 
پروژه  در  ويژه  به  از  تراكم،  جلوگيري  ضمن  كه  استصوابي  مراجع  در  آن  تصويب  بررسي  و  بلندمرتبه  و  مقياس  بزرگ  هاي 

ي  ايد و مرتبط با حوزه هاي ساختماني، به كاهش مشكالت ترافيكي كمك نمهاي جديد، در فرآيند صدور پروانه افزايش گام 
همچنين براساس بند يك ماده     گردد. صالح جهت بررسي و تصويب مطرح ميشهرسازي باشد، پيش از اجرا در مراجع ذي 

هاي  نامه اجرايي احداث بازارچههاي كشاورزي و ماده يك شيوهچهار اساسنامه سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده
اح  مجوز  صدور  خصوصي،  بازارچهموقت  اين  منطقه  داث  شهرداري  و  شهري  ترافيك  شوراي  از  استعالم  اخذ  به  منوط  ها 

مي  بازارچهمربوطه  پاركينگ  تامين  بحث  راستا  اين  در  كه  اجرايي سازمان ساماندهي  باشد  كارشناسان حوزه  توسط  نيز  ها 
توليت  بربديهي است صدور مجوز بهره گردد. هاي كشاورزي رصد ميمشاغل شهري و فرآورده داري براي امالكي كه تحت 

 پذيرد. باشد از ناحيه صنف مربوطه و با تاييد پليس راهور و اداره نظارت بر اماكن عمومي انجام ميسازمان  فوق الذكر نمي
اي  حاليه با توجه به اين كه شهرداري در خصوص صدور پروانه كسب واحدهاي تجاري نقشي ندارد، در نظر است طي مكاتبه

اديه مربوطه به منظور جلوگيري از آثار منفي موضوع، اعالم گردد به موازات استعالم از ادارات مرتبط، نسبت به اخذ  با اتح
اقدام گردد. نظر شوراي ترافيك يا مناطق پنج با توجه به استقرار   گانه شهرداري نيز  بديهي است رفع انسداد معابر شهري 

گانه شهرداري رشت، تاثير بسزايي در مديريت ترافيك شهري دارد. در  ق پنجها در مناط قانون شهرداري   ٥٥ماده    ٢٠بند  
ماده   ٢٠سازي دبيرخانه كميسيون بند  همين راستا سازمان مورد نظر به منظور انجام وظايف ذاتي خود فرايند استقرار و فعال

  را در دستور كار دارد.  ٥٥

پنجم: پارك  سوال  با وجود كمبود  و  تذكرات قبلي  از پارك  عليرغم  ناشي  ترافيك  ينگ هاي عمومي در سطح شهر رشت و 
  ١٠٠خودرو در حاشيه خيابان ها ، شهرداري رشت تاكنون اقدامي در راستاي افتتاح حساب جداگانه جرائم كميسيون ماده  

  مربوط كسري پاركينگ و هزينه كرد از اين محل براي ساخت پاركينگ هاي عمومي در سطح شهر، اقدام ننموده است. 

به  پاسخ شهردار؛ پاركينگ  تامين  و جرايم عدم  عوارض  از  مبالغ وصولي حاصل  نگهداري  هزينه كرد در  در خصوص  منظور 
داري شهرداري رشت از بابت اين مهم حساب بانكي جداگانه در بانك مهر  رساند؛ حوزه خزانههمان موضوع به استحضار مي

سال   ماهه  هشت  طي  و  نموده  افتتاح  بند    ٧/ ١٩٢/ ٧٥٠/ ٠٠٠غ  مبل  ١٤٠٠ايران  عوارض  جهت  وصول    ٢٦ماده    ٢ريال  تعرفه 
- توسط مناطق پنج   ١٠٠ماده   ٥گردد. شايان ذكر است آمار جريمه موضوع تبصره  گرديده كه در حساب مستقل نگهداري مي

االشاره  ب فوقوسيله اداره درآمدهاي عمومي به حساباشد كه پس از تاييد نهايي مبلغ بهگانه در حال بررسي و تدقيق مي 
  ١٤٠٠/ ٨/ ٢٠/ش مورخ  ١٤٠٠/ ١٨١٦نامه شماره    پاسخ  ١٤٠٠/ ٨/ ٢٢مورخ    ١٥٠٠٣٨كارسازي خواهد شد. ضمنا طي مكاتبه شماره  

  در خصوص جرايم كسري پاركينگ به شوراي محترم اسالمي شهر تقديم گرديده است. 

فرين مي باشد به ويژه از سمت جاده تهران  درخصوص ترميم آسفالت ورودي هاي شهر كه چشم انداز اوليه مسا   سوال ششم:
در   اينكه  به  عنايت  با  جنابعالي،  به  تذكر  ابالغ  متعاقباً  و  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  جلسات  در  سفارش  و  تاكيد  عليرغم 

  روزهاي پاياني سال بوده و شرايط جوي نيز براي انجام اسفالت مساعد بوده، اقدام نشده است. 

هاي گذشته و ملحق شدن جاده تهران از ورودي شهرك صنعتي  سترش محدوده شهري در سالبا توجه به گ  پاسخ شهردار؛ 
باشد، شهرداري  هاي سبك و سنگين ميتا ميدان گيل و باتوجه به تردد روزانه در اين مسير كه زير ترافيك شديد ماشين

رداد خود، اقدام به ترميم مسير فوق نموده  چندين بار با توجه به تامين قير از منابع داخلي و همچنين پيمانكاران طرف قرا
هاي گذشته با مكاتبات و برگزاري جلسات با  است، حاليه اين مسير نياز به روكش حفاظتي يا روكش كلي دارد كه طي ماه

مايد.  اي مقرر گرديده كه اين اداره اقدام به اخذ پيمانكار و روكش مسير فوق نمسئولين اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده
عمل آمد؛ مقرر گرديد اين مسير كه  الذكر به در اين خصوص طي بازديد مشتركي از سوي كارشناسان شهرداري و اداره فوق

طول سال  ١١به  پايان  تا  برگشت)  و  است(رفت  امكانات    ١٤٠٠كيلومتر  (تامين  شهرداري  مشاركت  با  و  اداره  آن  توسط 
  لجستيكي) روكش گردد. 
كيلومتر رفيوژ مياني از ميدان گيل تا نزديكي آرامستان شامل (اجراي جدول و رنگ آميزي    ٤ود  عالوه بر اين، اجراي  حد
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پياده  و آب خام) به  هاي روشنايي موجود، اجراي جداكننده مياني در مقطع پل  عابرآميزي چراغآن، تهيه خاك نباتي، رنگ 
ميليارد تومان هزينه اجرايي   ٤١كه براي انجام آن حدود  اليه شرقي مسيرهاي سطحي و آسفالت منتهيگذاري آب همراه لوله

از اين مبلغ  شود در دست اقدام مي بيني ميپيش و    ١٢باشد، كه  به بخش آسفالت  ميليارد تومان    ٢٠ميليارد تومان مربوط 
 باشند. مياني ميهاي سطحي است  كه اين دو بخش از نظر فني لزوما جزء پروژه اجراي رفيوژ  گذاري آب مربوط به بخش لوله

بلوار    نيز ساماندهي رفت و برگشت منطقه چهار شهرداري در ورودي شهر رشت از سمت جاده فومن (بلوار شهيد افتخاري)
هاي سطحي به جهت  متر طول كانال هدايت آب   ٩٠٠احداث حدود   از دخانيات تا نمايندگي محمودي، شامل شهيد افتخاري

از   ناشي  آبگرفتگي  از  بارانجلوگيري  سواره بارش  مسير  تعريض  مسيرو  آسفالت  و  زيرسازي  همراه  به  و   رو  رفت  (جمع 
همچنين جدول  ٣.٥ برگشت حدود و  پيادهكيلومتر)  و  كانيووگذاري  احداث  و  فنداسيون روسازي  تعبيه  و  و  روشنايي  هاي 

بلوار امام  همچنين منطقه سه شهرداري نيز، نس   ايجاد فضاي سبز در حاشيه خيابان اجرا شده است.  بت به مرمت مكانيزه 
  مترمربع اقدام نموده است.  ٦٥٠٠رضا(ع) در ورودي شهر، به ميزان حدوداً 

در    %٦٠.٢جايگاه با    ٦شهرداري رشت باعنايت به اينكه حاليه هر    CNGدرخصوص قرارداد واگذاري جايگاه هاي    سوال هفتم:
سهم    %٥٠جايگاه ديگر با    ٣به يك پيمانكار و    %٦٦.٢جايگاه با    ٣دست پيمانكار فعلي است به چه دليل در واگذاري جديد  

  شهرداري به شركت ديگري واگذار شده است؟ اين اختالف درصد واگذاري چگونه توجيه مي شود؟

. با توجه به اينكه قرارداد  ١؛    CNGهاي : درخصوص موضوعات مطروحه پيرامون قرارداد واگذاري جايگاه٢بند   پاسخ شهردار؛
به اتمام    ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٨فيمابين شهرداري رشت و شركت سيال سامانه انديشه كه در تاريخ    ٩٨/ ٠٧/ ١٥مورخ    ١٢٥٣٦٩  شماره

مورخ   رشت  اسالمي شهر  محترم  و سومين جلسه شوراي  يكصد و شصت  مصوبه  استناد  به  رشت  است، شهرداري  رسيده 
بهره  ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٦ واگذاري خدمات  بر  اساسي  مبني  و تعميرات  از طريق فراخوان    CNGجايگاه    ٦برداري  شهرداري رشت 

تايي به  صورت دو گروه سه به    CNGجايگاه    ٦عمومي و نظريه كارشناسي رسمي دادگستري اقدام به برگزاري فرآيند مزايده  
از كارمزد   با توجه به نظريه كارشناسي سهم شهرداري  با توجه به صرف و صالح شهرداري نموده است و  بهتر  رقابت  دليل 

كميسيون معامالت عمده    ١٤٠٠/ ٠٣/ ٠٩رو برابر صورتجلسه مورخ  درصد اعالم شده است. از اين   ٤٥ناشي از عملكرد فروش  
  - شهرداري رشت شركت ايستا انرژي ساپرا در گروه سه جايگاه (سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت  

با   آباد)  تازه  آباد و نخودچر و  جايگاه دولت  ي برنده مزايده اعالم شده است و سه درصد سهم شهردار   ٦٦/ ٢ميدان گيل و 
اي نداشته است و مجدداً براي سه جايگاه مذكور مزايده برگزار گرديد كه در نهايت به موجب صورتجلسه  كنندهالكان شركت 

پيام   ١٤٠٠/ ٠٥/ ٠٢مورخ   شركت  رشت،  شهرداري  عمده  معامالت  گروهكميسيون  در  سحر  سپيده  (دولت    آوران  جايگاه  سه 
  درصد سهم شهرداري از كارمزد حاصل از فروش برنده مزايده اعالم شده است.   ٥٠/ ٥نخودچر و الكان) با اعالم  - آباد

نامه معامالت شهرداري رشت و مصوبات شوراي محترم اسالمي شهر رشت و از طريق  ها بر اساس آئين واگذاري جايگاه .٢
مي انجام  مزايده  برگزاري  آئين فرآيند  برابر  و  نظريه  شود  برابر  مزايده  در  اعالمي  پايه  درصد  از  پيشنهادي  درصد  نامه 

 درصد اعالم شده است.  ٤٥اعالم شده است، نظر كارشناس  ١طور كه در بند  بايست بيشتر باشد و همان كارشناسي مي

كنون  تا  ٩٧ره برداري از سال  برابر مستندات موجود مطالبات شهرداري از شركت سيال سامانه مربوط به طول دوره به  .٣
باشد و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري در راستاي پيگيري مطالبات، مكاتبات متعددي با شركت سيال سامانه  مي

انجام داده است و جلسات متعدي تشكيل گرديده كه متاسفانه با توجه به اتمام قرارداد، تاكنون تسويه با شهرداري محقق  
است شماره    نگرديده  به  مذكور  سازمان  نامه  راستاي  در  منظور  همين  به  مورخ    ١٧١٩٨٨و    ١٤٠٠/ ٠٩/ ٠٩مورخ    ١٦٢٩٨٣و 

برداري و تعميرات  نامه قرارداد خدمات بهرههاي شركت مذكور، مراتب ضبط ضمانتمبني بر ضبط ضمانت نامه  ١٤٠٠/ ٠٩/ ٢٢
   ٨١٢٠به بانك تجارت شعبه شهر صنعتي كد    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣مورخ    ١٧٢٦٤٨طي نامه شماره    CNGاساسي شش جايگاه سوخت  

 باشد. ارسال گرديده و در حال پيگيري مي

هشتم:   در  سوال  شورا  اعضاي  قانوني  محدوديت  داشتن  ملحوظ  با  شهرداري،  مديران  نصب  و  عزل  و  انتصاب  درخصوص 
رعايت م بر عملكرد شهرداري و  نظارتي شورا  به وظيفه  باعنايت  نصب ها،  و  بيت  مداخله در عزل  و صرفه و صالح  صلحت 

ها، قوانين و ضوابط و درنظر گرفتن تخصص، تجربه و تعهد، توضيح  المال و متعاقب تذكر قبلي مبني بر رعايت دستورالعمل
  دهيد به چه علت موارد پيش گفته در انتخاب مديران شهرداري رعايت نشده و همچنان روابط جايگزين ضوابط هست؟

شهردار؛ شاخصوانتصاب انتخاب   پاسخ  براساس  درخشان مديران  عملكردوسابقه  نظير  - سال كاري وتجربه مديريتيهايي 
ها از جمله رعايت  دستي، تعهد و ساير شايستگيبودن تحصيالت دانشگاهي با جايگاه مورد تصدي، پاكماضي، منطبق  هاي

اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر كه هميشه    هاينهادن به توصيهو ارج  كه مشخصاً با ملحوظ نمودن  اخالق و ضوابط اداري
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اند و در راستاي اجراي عدالت سازماني پس از طي مراحل اخذ  تأكيد بر استفاده از مديران پاك دست و واجد شرايط داشته
دستگاه از  ذيتأييد  شماره  هاي  نامه  پاسخ  ضمنًا  است.  گرفته  انجام  مورخ  ١٤٠٠/ ٢٣٥٦صالح  درخصوص    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٥/ش 

به شوراي محترم اسالمي    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٣مورخ    ١٨٦٧٨٨مطروحه پيرامون انتصابات انجام شده طي مكاتبه شماره    موضوعات 
  شهر تقديم گرديده است.  

شهردار رشت در خصوص سواالت مطروحه اعضاي محترم شورا، آقاي مهدي    علويدر ادامه پس از ارائه توضيحات آقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
با اشاره به اينكه از پاسخ هاي شهردار رشت قانع نشده ام اظهار كرد: پاسخ هايي كه پيرامون   نوري هريس، رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورا

مهدي نوري هريس با بيان اينكه هر صنفي كه براي شهر مشكل  آقاي     .ه امساماندهي مشاغل پرخطر در رشت توسط شهردار رشت داده شد قانع نشد
نان بابت رفع  ايجاد كرده اند بايد توسط شهردار مديريت شوند افزود: برخي از اصنافي كه پاركينگ ندارند و به شهر ترافيك تحميل مي كنند و بايد به آ

اينكه متاسفانه گاهي شهرداري رشت در تشديد ترافيك نيز نقش دارد گفت: اخيرا در يك حوزه مربوط به  كيد به أبا ت  ايشان .اين مشكل اخطار داده شود
   .فته استساماندهي مشاغل متوجه شدم كه يك صنفي براي انجام فعاليت هايي اقداماتي را آغاز كرده است اما براي اين موضوع پاركينگ را در نظر نگر

با بيان اينكه بارها در فضاي رسمي و دوستانه مباحث را به شهردار    س كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر، ريي مسعود عباس نژادسپس آقاي  
به تذكرات    رشت تذكر داده ايم افزود: اعضاي شورا نيز تمايل دارند كه شهردار يار دوازدهم آنان باشد اما به واسطه عملكرد شهردار رشت و بي توجهي

.  ت كه طرح سوال از شهردار رقم خورد. در اين جلسه با اشاره به اينكه شهردار رشت در برخي از پاسخ ها از موضوع خارج شدفضا به سمتي رفته اس
اليت  شهردار نبايد بگويد اگر اتفاق خيري در اين هفتاد روز رقم خورده است ماحصل زحمات خودش است و اگر مشكلي وجود دارد مربوط به دوران فع

نفر فرد ديگر رفته    ١٢٠كيد به اينكه شهردار رشت در همين شرايط فعلي به واسطه برخي از اقدامات زير بار  آبا ت  ايشان   بوده است  شهرداران پيشين
عباس نژاد با اشاره به اينكه در حال حاضر  آقاي     است بيان كرد: اگر اعضاي شورا درخواست غير قانوني از شخص شهردار داشته اند علوي شفاف بگويد.

ارند و ان  يمانكاران درجه يك در رشت كار نمي كنند بيان كرد: به واسطه اشتباهاتي كه سالها رقم خورد پيمانكاران درجه يك تمايلي براي فعاليت ندپ
اشاره به  با  ، رييس كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شورا  سيد شمس شفيعيسپس آقاي    همه ما در مسير واقعي خدمت به مردم قدم برداريم.    ...شاا

  ٨در مجموع  .اينكه شهردار رشت نتوانست كامل به سواالت مطرح شده پاسخ دهد اظهار كرد: اين موضوع به كم تجربگي وي در مديريت برمي گردد
اجازه دهيم  اعالم كرد كه اين قرار داد غلط است و مي گويد بايد  به صراحت و ايشانمتعلق به بنده است   CNGسوال از شهردار رشت سوال مربوط به

با بيان اينكه هر جايي تخلفي رخ دهد بايد براي حفظ بيت المال ورود    آقاي شفيعي   .اين قرار داد تا پايان سال برود كه با اين موضوع مخالف هستم
شود تا از ادامه فساد  فساد وجود دارد و بايد اين موضوع به سازمان بازرسي مكاتبه    CNGتصريح كرد: شهردار رشت معتقد است در قرار داد  ،كنيم

با تآقاي      .جلوگيري شود از زماني كه براي اين جايگاه  أ شفيعي  اينكه توزيع خدمات در محالت بر اساس قانون بايد عادالنه باشد بيان كرد:  كيد به 
   ..فخب ، صف سر و غيره نيز وجود دارندانتخاب شده ايد دائما در محله آزاد حضور داريد و اين در حالي است كه محالت كم برخوردار ديگري همچون 

نكرده است و از    ئهارا  CNGبا اشاره به اينكه از پاسخ هاي شهردار رشت قانع نشده ام گفت: شهردار رشت هيچ راه حلي براي مشكل جايگاه  ايشان
با اشاره به اينكه شوراي ششم  جتماعي شورا  سپس آقاي نادر حسيني،رييس كميسيون فرهنگي ا    .ه شده توسط شهردار رشت قانع نشده امئمطالب ارا

ت اما  عزم خود را به منظور رفع مشكالت شهر به كار گرفته است اظهار كرد: شوراي ششم طي اين مدت هر جا كه الزم بود از شهردار حمايت كرده اس
اينكه اگر شورا امروز سكوت كند در اتمام عمر چهار ساله از  حسيني با بيان   آقاي  .برخي فضا را به سمتي برده اند كه گويا شورا اجازه سوال كردن ندارد

ي اين مدت  ما بازخواست مي كنند افزود: شوراي انقالبي بايد به موقع ورود كند و ما تمامي مشكالت را مورد بررسي قرار داده ايم و احساس مي كنم ط
مديران  . يت ها و نظارت جدي را نسبت به عملكرد مديريت شهري داشته باشيمشده است و بايد هدا ئهاز عمر شوراي رشت عملكرد خوبي تا به امروز ارا

عضو شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به  در ادامه آقاي رضا عاشري،    .با چنين سواالتي شفاف سازي نيز انجام مي شود كهشهري بايد روشنگري كنند 
صحبت كرد و مديريت   ...و ماشاا ...نيم اظهار كرد: شهردار رشت در بسياري از پاسخ ها فقط با ان شاانمي توانيم اداره ك ...و ماشاا ...اينكه شهر را با ان شاا

انتخاب شهردار رشت اشاره كرد و گفت: روزي كه قرار بود شهردار رشت براي اين    آقاي   .شهر نيازمند برنامه ريزي است عاشري به برگزاري جلسه 
د اما حاال  نو ما تصور مي كرديم در همه آن ها برنامه هاي مدون دار  نددر صحن شورا بهمراه آورد  ذ و مدارك راحجم زيادي از كاغجايگاه انتخاب شود  

با انتقاد ازانتصاب برخي از مديران شهرداري رشت كه ازدستگاه هاي مربوطه صالحيت نگرفته    ايشان   .گفتن شده است...  و ماشاا  ...ان شاا  انفقط كارش 
از مديران بي عرضه و ترسو كه صالحيت نمي گيرند براي جايگاه هاي شهرداري استفاده نكنيد ،  سيد حسين رضويانسپس آقاي     .اند تصريح كرد: 

: عنوان داشت تشكر از اظهارات كارشناسي اعضاي شوراي شهر جهت كمك كردن به آينده،  با    رييس كميسيون بهداشت محيط زيست و خدمات شهري
شود چه  امضا آغاز مي   ٨دانم وقتي طرح سؤال با  ها آشنا هستم و مي ها شكل ظاهري بهتري داشت، زيرا بنده با مكانيسم چقدر خوب بود كه اين صحبت 

آنچه كه طي ساليان گذشته از مردم اين شهر  .دخواهد داشت و جامعه را به سمت خود خواهد بر هايي را در خودمسيري را طي خواهد كرد و چه تالطم 
د، مسيري است كه كارمند و مدير مياني مدير و رهبري دارد كه ماندگار است و قرار است كار  ميششهر ساخته    بايد در  دريغ شده است، آرامشي است كه

رضويان با بيان  آقاي     كند كه آيا اين شهر اتحاد و وحدت دارد يا در تالطم؟گذار بيروني به آن نگاه مي رمايه را در ادامه به جلو ببرد، مسيري است كه س
تواند؟ آيا زمان  تواند يا نمي شود فهميد او مي ماه پس از شروع به كار يك شهردار مي   ٢: آيا  ادامه داداينكه يك دهه است كه در اين شهر وفاق نيست،  

ماه منظور    ٣شود در حكمش مدت  ام، حتي يك سرپرست هم تعيين ميآموخته مديريت چنين چيزي را نديده عنوان يك دانشنده به سنجش او بود؟ ب
كارشناسي  .شودمي بسيار  استيضاح  اين  است،  استيضاح شده  شهردار  شكسته  درخت  يك  خاطر  به  كه  بازهم ميدر شهري  اما  است،  بوده  خواهم  تر 

درگ كنم هرچه  نمي درخواست  جرئت  بنده  بگذاريم.  كنار  مردم  و  اين شهر  به خاطر  را  بوده  را  ذشته  آن  اما شماها جرئت  بدانم،  انقالبي  را  كنم خود 
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او    سپاريد بهاند اگر كاري را به جواني مي اند؟ آيا نگفته ايد. در بيانيه گام دوم انقالب، رهبري معظم انقالب چه فرموده ايد و خود را انقالبي ناميده داشته 
هزار رأي انتخاب    ١١هزار نفر جمعيت، نفر اول اين شورا با كمي بيشتر از    ٧٠٠دانيد اين شهر با  مهلت بدهيد؟ عزيزاني كه خود را شوراي انقالبي مي 

گذارم تا سرمايه  ه مي من هرچه دارم را در اين را   !بينند آش همان است و كاسه هماناند؛ چون مي حق قهر كرده اند؛ مردم به شده است، مردم قهر كرده 
بينيد كه به داليل مختلف مردم و اين شهر مظلوم كه روزگاري سرآمد بود آسيب ديده است. من در اين شهر  اجتماعي اين مملكت فزون شود، شما مي

از اولين زندگي كرده  از مراكز علمي و فرهنگي، مراكز درماني و بسياري  اين شهر شامل بسياري  اند كه هيچ  مقابل شهرهايي بوده   ها بوده است. درام، 
رضويان با اشاره به قضاوت حضرت    آقاي   اند، اما امروز شهر ما به كجا رسيده است؟اند و يك خيابان و بلوار داشته اند جز اينكه مركز استان بوده نداشته 

رسند، فرمودند فرزند را دو ميان  كه در مصالحه به نتيجه نمي: دو زن آمدند و ادعاي يك فرزند را مطرح كردند، اميرالمؤمنين ديدند تصريح كردامير (ع) 
اي بر كودك  ه كرده و به مادران تحويل دهيد؛ آنكه مادر بود گفت موال اين فرزند من نيست؛ موال (ع) فرمودند نه، تو مادر اين فرزندي كه نخواستي خدش 

كني به چه دليل  پاي ميز بنشانيد و از او بپرسيد كه اگر امروز از اين ماجرا دفاع مي ها اظهار داشت: از فردا رضويان را  خطاب به رسانه ايشان     .بيفتد
تواند سرنوشت من، خانواده و فرزندانم، شما، خانواده شما و  است؟ شما ركن چهارم دموكراسي هستيد، هركسي كه در اين شهر مسئوليتي دارد و مي

تعيين مي را  بياوريد  فرزندانتان  را پاي ميز  بهكند  را چرا  آينده شهر  بپرسيد كه  او  از  تعيين ميگونهو  ادامه آقاي     كند كه نظر توست؟اي  هادي  در 
آن رسانه    سپسو    تحليلشوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه از رسانه ها تقاضا دارم مباحث را به خوبي  ، رييس كميسيون توسعه پايدار  رمضاني 

ت كه در كار سياسي حضور داشته ام و وقتي موضوع طرح سوال از شهردار رشت مطرح شد شروع كردند بر عليه بنده و  اي كنند اظهار كرد: بنده سالهاس
ما قصد داشتيم كه بابت برخي از اقدامات ، شهردار رشت توجه و دقت   .دامادم كه سالهاست در شهرداري رشت مشغول به فعاليت است جو سازي كردند

  در ادامه آقاي    .ساس تعهدي كه به مردم داده ايم بايد عمل كنيم تا ان شاا عدالت شهري در همه محالت شهر ديده شودبيشتري داشته باشد و بر ا
عنوان شهردار انتخاب كردند و ادله خود را نيز ثبات  رأي آقاي احمدي را به   ٩رئيس شورا با بيان اينكه به خاطر دارم اعضاي شورا با  نايب   ،مجيد عزيزي

  آنكه   ازپس    .: بنده در آن زمان مخالف بودم و داليلي را عنوان كردم و دوستان بر ثبات مديريتي تأكيد داشتنداظهار كردمديريت شهري عنوان نمودند،  
ها اتحاد و همدلي كل اجزا است. اگر اجراي حاكميتي در  هاي بسياري را در شهرداري داريم كه الزمه رفع آن آقاي احمدي بنا به داليلي رفتند، ما چالش 

تصريح  پيگيري امور است،  عزيزي با بيان اينكه حق طبيعي اعضاي شورا طرح سؤال و  .شود اين موضوع را جمع كردسطوح مديريتي استان نباشد، نمي
  : بنده به نوع نحوه سوال از شهردار رشت معترض هستم افزود: نحوه سوال جامعه را متشنج كرد و برخي تصور كردند كه ما مي خواهيم شهردار كرد  

ند بيان كرد: بايد در فضاي آرام و  كيد به اينكه اعضاي شوراي ششم رشت براي رفع مشكالت شهروندان سوگند خورده اأبا ت ايشان .رشت را بركنار كنيم
رئيس  نايب    .چالش هاي فراواني در بدنه شهرداري رشت وجود دارد كه رفع آن نيازمند تعامل بيشتر است.با تعامل بيشتر مشكالت را برطرف كنيم

يزي را داشتيم كه هر دو هفته شهردار  رشوراي شهر رشت اضافه كرد: اصل مطلب و طرح سؤال از شهردار حق طبيعي اعضاي شوراست و ما اين برنامه 
  ايشان   .ايم كه يازده نفر بدون حاشيه در كنار هم براي مردم تالش كنيمبعد از جلسه شورا حضور يافته و پاسخگوي اعضاي شورا باشند. ما قسم خورده 

از   هركدام  اجتماعي هستند، گفت:  و  عقبه مديريتي  يك  داراي  اعضاي شورا  تمامي  اينكه  بيان  متزلزل شود، مدير  با  ما  جايگاه  و  باشيم  اگر مدير  ما 
خواند. ما اگر شهردار بدون ثبات داشته باشيم با توجه به فضاي رانتي موجود كه به خاطر عملكرد شوراهاي گذشته بوده  زيرمجموعه ديگر حرف ما را نمي
يران شهرداري در محل كار؛ اظهار داشت: ما دنبال ثبات مديريتي  عزيزي با اشاره به عدم حضور برخي از مدآقاي     .است، به مشكل بر خواهيم خورد

از مباحث و نگرش ترافيكي بحث جديدي است كه شهردار بخواهد طي مدت دو ماه آن را  ها دچار تضاد شده هستيم، ما در برخي  ايم، آيا موضوعات 
داشت: يك هايپرماركت كه در گذشته مجوز دريافت كرده و    عضو شوراي شهر رشت اذعان   .برطرف كند؟ موضوعي كه كل كشور با آن روبرو است

شد. هايپرماركتي  تواند انجام دهد؟ اين مجوز از قبل نبايد صادر مي پاركينگ ندارد، حاال شهردار چه برخورد انضباطي با آن هايپرماركت طي دو ماه مي 
با    ايشان    .نفر كارگر را از نان خوردن انداخت  ١٠٠شده تعطيل كرد و  ل داده توان به خاطر پاركينگ و مجوزي كه از قب نفر پرسنل دارد را نمي   ١٠٠كه  

كنيم بايد منصفانه باشد؛ تصريح كرد: ما بايد وقت بدهيم، براي رفع  داند كه ما دنبال چيزي نيستيم، اما اگر نقدي مي دانيد و خدا مي بيان اينكه شما مي 
كردم و معتقد بودند كه از زماني كه شهردار با شورا دچار چالش شد از نظر كاري  ه نظارتي صحبت مي مشكالت نيازمند زمان هستيم. بنده با يك دستگا 

عضو شوراي شهر رشت با    ،عليرضا تاج شهرستاني در ادامه آقاي     .درصدي شده است؛ يعني تمركز به سمت مسائل شورايي رفته است  ٥٠دچار افت  
سفانه آموزش داده  أكشور ما آموزش داده نمي شود اظهار كرد: جايگاه شهردار رشت نيز موضوعي است كه مت  اشاره به اينكه براي برخي از جايگاه ها در

  با  رشت،  شهر  اسالمي  شوراي  سپس آقاي محمدحسين كارگرنيا، رئيس   .نمي شود و شايد بي تجربگي وي موجب شد تا اين طرح سوال رقم بخورد 
  را   شهروندان  و  شهر  صالح  ما  كه  نيست  آن  منزله  به  موضوع  اين  اما:  كرد  بيان  دارد،  تأكيد  همواره  مديريتي  ثبات  موضوع   به  ششم  شوراي  اينكه  به  اشاره

:  كرد  تصريح دارند همراه به خود با را انقالبي شوراي عنوان دولت همچون ششم شوراي اعضاي اينكه بيان با آقاي كارگرنيا  بات مديريتي نمائيم.ث قرباني
در مسير حركت رشت به سوي توسعه موجب تعلل    كه  موضوعي  هر   و  باشد  تناقض  در  شهروندان  و   شهر  منافع  با  كه   اقدامي  هر  مشاهده  صورت  در  يقيناً

  به   رئيس شورا،   شود بايد انقالبي و به موقع ورود كنند و خداي ناكرده با سكوت و اهمالگري موجب آسيب به شهر و شهروندان و تضييع بيت المال نشود.
  احداث   منظور  به  صد  ماده  كميسيون  محل  از  مجزا  اب حس   افتتاح  عدم:  گفت  و  كرد  اشاره  شورا  اعضاي  توسط  رشت  شهردار  از  شده  مطرح  سوال  هشت 

با تفاوت قيمت به پيمانكاران، انتصاب مديران در شهرداري رشت بر اساس روابط در شهرداري رشت و    CNG  هاي جايگاه  اجاره   عمومي،  هاي  پاركينگ
  به   اشاره  با  نيز  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس   غيره از جمله سواالتي است كه توسط اعضاي شورا از شهردار رشت در اين طرح سوال مطرح شده است.

تصميم گرفتيم تا    شهردارسفانه به علت عدم توجه  أكرد: شورا يكسري تذكرات به شهردار داد كه مت  اظهار  است  اده د   اختياراتي  شورا  به  قانونگذار  اينكه
   لحاظ شود.  بايد  رشت  شهرداري  اركان  تمامي  در  مديريتي  ثبات  باشد.  توجه  مورد  نبايد  شهردار  جايگاه  در  فقط  مديريتي  ثبات  جدي تر به آن بپردازيم.

  و  كردم  مطرح  مكانيزه  پياده  عابر  هاي  پل  پيرامون  را  سوالي  بنده:  كرد  تصريح  است،  كننده  هماهنگ  يك  عنوان  به  مدير  اينكه  به  تأكيد  كارگرنيا باآقاي  



  

~ ۴٢ ~ 
 

  : نتايج راي گيري مخفي 

  تصميم شورا   متن مصوبه 

اعضاي   نقطه نظرات  بيان  و  ارائه توضيحات شهردار محترم رشت  در پايان پس از 
اعضاي محترم شورا، پاسخ شهردار  موافق و مخالف، اخذ رأي مخفي به عمل آمد و  

  رأي مخالف، قانع كننده ندانستند.  ٦رأي موافق و   ٥محترم را با 

  
  قانع نشدند           قانع شدند   

  

شوراي شهر  س  رئي   .دارند  را  پيشين  وضعيت  همان  ها  پل  از  نيمي  از  بيش  هنوز  اما  باشد  سوال  اين  پاسخگوي  تر  تخصصي  رشت  شهردار  داشتم  انتظار
تصريح كرد: همچنان شاهد حضور سگ هاي بالصاحب و    ، رشت با بيان اينكه پل هاي عابر پياده مكانيزه بايد در اختيار شهروندان و داراي امنيت باشد

ه كامل و قانع كننده  افراد معتاد بر روي پل هاي عابر پياده هستيم كه امنيت و سالمت شهروندان را تهديد مي كند و پاسخ شهردار رشت در اين بار
به لطف و اعتماد اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت    ٧٠شهردار رشت اظهار داشت: در خالل  ،  سيد امير حسين علوي  سپس آقاي   نيست. روزي كه 

يكي براي مواجهه  مسئوليت مديريت و هدايت امورات در شهرداري را بر عهده گرفتم، اقدامات موثر و مناسبي انجام شد كه تقويت زير ساختهاي لجست
در تشريح عملكرد و اقدامات  ايشان     . شودروبي جديد تنها بخشي از آن محسوب مي   تيغه برف   ٢٠آالت و خريد    بهتر با بحران، اورهال تمامي ماشين 

ش رفت و روب و فضاي سبز را  هاي عابر پياده مكانيزه و غيرمكانيزه سطح شهر، افزايش حقوق كاركنان شركتي بخروز گذشته خود، تعيين تكليف پل   ٧٠
اقدامات اخير شهرداري رشت عنوان نمود از  با    سيد امير حسين علويآقاي     .بخشي  البته  پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان مطابق روال هميشگي 

ر پرداخت كرد در نتيجه برخي  كا  ساعت اضافه   ١٣٠كيد بر عدالت و شايستگيها را اقدام مهم شهرداري رشت خواند و گفت: شهرداري در ماه گذشته  أت
با بيان اينكه در قرارداد جديد، حقوق كاركنان شركتي بخش  شهردار رشت    .شود به هيچ عنوان با واقعيت مطابقت نداردصحبتهايي كه در اين زمينه مي 

هزار ميليارد توماني    ٢، اميدواريم بودجه  رفت و روب و فضاي سبز افزايش پيدا كرده است، گفت: با هماهنگي به عمل آمده با شوراي اسالمي شهر رشت
هاي عابر  همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تعيين تكليف پل آقاي علوي     .شهرداري رشت براي سال آينده تدوين و تصويب شود

رايزني با پيمانكاران و حتي دستگاه قضايي و  پياده مكانيزه و غيرمكانيزه سطح شهر اذعان كرد: ساماندهي، رفع خطر، نصب حفاظ، حل مشكالت فني،  
هاي عابر پياده مكانيزه و غيرمكانيزه سطح شهر به ويژه پل جانبازان  دادستاني استان از جمله اقداماتي بوده كه شهرداري رشت در بحث تعيين تكليف پل 

اينكه شه   ايشان   .انجام داده است و فرآيند آن با قوت همچنان ادامه دارد به موضوع تعيين تكليف پل  رداري بدون حكم قضايي نمي با بيان  توانست 
اي پيش ببريم تا  هاي پل عابر پياده را به گونه مكانيزه جانبازان ورود كند، ابراز داشت: قصد داريم قراردادها و ساز و كارها در حوزه انعقاد و اجراي پروژه 

گيري را جزو مهمترين درخواستهاي شهروندان از طريق سامانه  علوي آسفالت و لكه آقاي     .در آينده شاهد تكرار چنين مشكالتي در سطح شهر نباشيم
ن  ذكر كرد و گفت: متاسفانه مشكالت شهر رشت در اين بخش بسيار زياد است اما شهرداري با تمام توان خود پاي كار آمده و سعي دارد با تامي  ١٣٧

اظهار داشت: در بحث آسفالت هم كه جزو تكاليف معطله شهرداري بود، ماهانه    ايشان   .پاسخ دهدقير، مصالح و بهبود وضعيت آسفالت به نيازهاي شهر  
هزار تن آسفالت توليد شده است. از طرفي قير بازآفريني نيز در محالت    ١٢تا    ١٠شود و تا امروز حدود  ميليارد تومان قير خريداري مي   ٥تا    ٤معادل  

را   قديمي  و  سنتي  بافت  بيشتر  كه  مي هدف  خواهد شدشامل  افزوده  توان شهرداري رشت  به  فرماندار     .شود  از  يادآور شد:  پايان  در  رشت  شهردار 
در    .هكتاري الكان را افزايش دهيم  ٥٠٠شهرستان رشت درخواست كرديم، مصالح الزم در اختيار شهرداري قرار بگيرد تا بتوانيم سرعت احداث پارك  

ميليارد تومان قير، هوشمند سازي و ارتقاء عملكرد سازمان فاوا،    ٥تا    ٤ت زير ساختهاي لجستيكي، خريداري ماهانه  تقوي    :تصريح كردعلوي    ادامه آقاي
شهردار رشت با بيان اينكه فرآيند تكميل رصد خانه     . يكپارچه سازي كليه فرآيندهاي شهرداري تنها بخشي از اقدامات اخير شهرداري رشت بوده است

رسد افزود: فاز جديد باغ ساالر مشكات، باغ ژاپني و فاز جديد پارك گيالنه هم به خوبي پيش رفته و سعي داريم در  يكماه آينده به اتمام مي كوشيار تا  
افزايش سرعت در روند رسيدگي به محالت كم برخوردار مطابق سفارشات و تآقاي     . برداري شود  يكماه آينده آماده بهره  از  و   كيدات رئيسأعلوي 

در فرآيند سامانه   بايد  ابالغ شد، مديران مناطق شهرداري هم  تكليف جديدي كه  اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت سخن گفت و عنوان كرد: طبق 
هاي آنان پاسخ دهند كه تاكنون بازخورد بسيار مناسبي هم  مشاركت كنند تا ضمن اطالع از مطالبات شهروندان به سواالت و دغدغه   ١٣٧پاسخگويي  

كيد شهروندان بوده اعالم كرد و بيان داشت: واحد  أمورد ت  ١٣٧شهردار رشت انواع خالفهاي ساختماني را آيتم دومي كه از طريق سامانه     . اشته استد
به سنجش عملكرد    بازرسي را مكلف كرده ايم تا در اين زمينه دستورالعملي براي نظام كنترل، تشويق و تنبيه آماده نمايد تا از اين طريق بتوانيم نسبت

علوي هوشمندسازي، ارتقاء عملكرد سازمان فاوا، پروژه مميزي و اتصال و تعيين تكليف سامانه امالك را  آقاي     . واحدها و پرسنل شهرداري اقدام نمائيم
امانه امالك بسترهاي الزم براي شناسايي  از ديگر موضوعاتي كه به جد در دستور كار شهرداري قرار گرفته است، اعالم نمود و تصريح كرد: با راه اندازي س

در مورد اضافه شدن يك بخش به ساختمان شهرداري رشت متشكل از    ايشان    شود.هاي شهرداري توسط مناطق فراهم ميو حفظ و حراست از دارايي 
ساختمان يك مجموعه ايزوله براي بايگاني امالك و  واحد ديتا سنتر، مانيتورينگ معاونتها و سازمانها هم مطالبي ابراز داشت و گفت: قصد داريم در اين  

سازي كليه فرآيندهاي شهرداري خاصه در حوزه صدور پروانه را از ديگر اقدامات قابل توجه    يكپارچه   آقاي علوي    . اسناد شهرداري رشت ايجاد نمائيم
هاي برخط جديد، عالوه بر حذف فرآيندهاي زائد، بروكراسي اداري هم  شهرداري در مدت اخير ذكر نمود و اضافه كرد: با استمرار اين كار و نصب سامانه 

 .كنددر شهرداري كاهش پيدا مي 
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  با ذكر صلوات پايان يافت.    ١٨جلسه رأس ساعت  

  
  
  
  

 *   ١٤٠٠/ ٢٩/١٠مورخ :        ٢٢جلسه شماره :   *
شماره   دعوتنامه  مورخ   ٢٧٣٠/١٤٠٠براساس  جلسه٢٨/١٠/١٤٠٠/ش  دومين  و  بيست  ساعت    ،  رأس  رشت،  شهر  اسـالمي  شوراي  العاده)  محل    ١٥:٣٠(فوق  در 

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

  دستورات جلسه : 
شهردا پيشنهادي  اليحه  بررسي  شماره    ري ـ  به  ر   رشت  ردي   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٦مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٢٨٦  ـف  ش  اعتبار  افزايش  خصوص  ف  در 

عمران به مبلغ    سازمان  در   "شهري  خدمات   و  عمراني   آالت   ماشين   اساسي  تعميرات   و  نگهداري  تجهيزات،  خريد"تحت عنوان    ٤٠٣٠١٠٠٢
  ،   غيرهسمطح   و  همسطح   هاي  تقاطع  احداث   و   (مطالعات، تملك   ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  رديف ريال و با كسر مبلغ مذكور از  ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

  . ٤٠٣٠١٠٠٢و اضافه نمودن به رديف ) رشت  شهر ترافيك و نقل  و حمل جامع طرح  براساس  زيرگذر و تونل

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا                     ٢

العاده شورا به منظور بررسي  مقرر شد؛ جلسه فوقنظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا  و تبادلهمچنين پس از بحث    متن مصـوبه شـورا:
شهرداري  پيشنهادي  شماره  لوايح  ش به  مورخ ١٤٠٠/ ٢١٣٩،    ١٤٠٠/ ٩/ ١٩مورخ    ١٤٠٠- ٦٩٧٠-رف  هاي؛    ـ ف  رش ،  ١٤٠٠/ ٩/ ١٠/ش 

مورخ    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٩٤  ـ ف  رش،  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠ـ٧٣٣٣ چهارشنبه  ساعت    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩روز  برگزار    ١٥رأس 
 ردد. گ

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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 فينيشر   دستگاه در خصوص  خريداري يك ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧مورخ ١٤٠٠ـ٨٠٥٣ ـ ف ر شرشت به شماره   شهرداريـ بررسي اليحه پيشنهادي  
 خدمات   و  عمراني  آالت   ماشين  خريد"تحت عنوان    ٥٠٣٠٢٠٠١بولدزر و با عنايت به كمبود اعتبار در رديف    دستگاه  يك  و  اتوماتيك  تمام

  و   تونل  ،   غيرهسمطح   و   همسطح  هاي تقاطع   احداث   و     تملك  مطالعات،(   ٤٠١٠٢٠٠٢  رديف  ريال از  ١٨٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با كسر مبلغ   و  "شهري
  . ٥٠٣٠٢٠٠١به رديف  و اضافه نمودن) رشت  شهر ترافيك و نقل و  حمل  جامع طرح  براساس   زيرگذر

شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  شماره  ـ  به  خصوص  ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٥مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٢٢١  ـف  ر  ش   رشت  رديف    "در  اعتبار  افزايش 
  (مطالعات،   ٤٠١٠٢٠٠٢رديف  ريال و با كسر مبلغ مذكور از  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ    "احداث قبور و محوطه سازي"تحت عنوان    ٢٠٢٠١٠١٠

و اضافه نمودن  ترافيك شهر رشت)گذر براساس طرح جامع حمل و نقل و زير  و تونل غيرهسمطح، و همسطح هاي تقاطع احداث  و تملك
  . ٢٠٢٠١٠١٠به رديف  

شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  /   ـ  ف  ر  ش  شماره  به  مبلغ    ١٤٠٠/ ٩/ ١٩مورخ    ١٤٠٠/ ٦٩٧٠رشت  پرداخت  خصوص    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در 
  ). خصوصي كمك به موسسات بخش(١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري  ريال(سي ميليون تومان) كمك مالي به تيم بسكتبال سپيدرود رشت، 

شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  شماره   ـ  به  ر     رشت  مبلغ     ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٣٣٣  ـ ف  ش  پرداخت  خصوص  در 
  (هدايا و پرداخت هاي تشويقي). ١٥٠٣٠٤اكبر(سينا) جدي، از كد اعتباري  ريال (پنج ميليون تومان)كمك مالي به آقاي علي٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

به شماره   ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به پالك ثبتي ي  در خصوص واگذار  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٩٤  ـ ف  ر  ش  رشت  ملك 
  زربافيان، ساختمان   بست بن  مژدهي اتكا، كوچه  فروشگاه  فلسطين، پشت  خيابان  شهدا،  خيابان  در  واقع  رشت،  ٤  بخش  ٩٠  اصلي   ١١٢٤٢
ريال جهت استقرار قرارگاه جهادي استان و سازماندهي گروه هاي جهادي به موسسه موسسه   ١٠/ ٠٠٠ماهانه به مبلغ  اجاره  قالب  در  طوبي

  . هنگي ديني بصيرت استان گيالنفر

اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و  "درخصوص  ١٤٠٠/ ٩/ ١٦مورخ   ١٤٠٠ـ ٦٩١١  ـف  ش ر     رشت به شماره ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري
  . "شهرداري رشت ١٤٠١بهاي خدمات سازمان هاي تابعه پيشنهادي  سال

به شماره   نامه فرمانداري شهرستان رشت  بررسي  بند    ١٤٠٠/ ١٠/ ٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١١٥٢٣ـ  به  اعتراض  مصوبات   ٢- ٨و    ٥پيرامون 
بيمه    ١٤٠٠/ ٩/ ١٧شانزدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ   التفاوت كسور حق  به شرح(پرداخت مابه  در خصوص موضوعاتي 

  رشت).    شهرداريومشاركت گذارينامه سرمايهخانم كبري مرادي ناشي از تغيير صندوق بازنشستگي وشيوه

مصوبات هجدهمين   ٥پيرامون اعتراض به بند  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١١٩٠٩ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره 
مورخ   اسالمي شهر رشت  يا    ١٤٠٠/ ١٠/ ١جلسه شوراي  و  رباني  و فردين  آقايان محمد حيدري  امالك  از  يكي  تملك  در خصوص موضوع 

  بزرگمنش و شركا براي احداث سرويس بهداشتي و نمازخانه در پياده راه رشت . آقايان 

  ٧و    ٦،  ٥،  ٤،  ١پيرامون اعتراض به بندهاي  ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٢٤٨١ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  
مورخ    رشت  شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  بيستمين  موضو   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مصوبات  به  درخصوص  مصوبه  در  مكان  به شرح(اجاره سه  عاتي 

اي پيشنهادي سال ، ارزش قيمت منطقه  ١٤٠١، تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال    BTSشركت مخابرات گيالن جهت احداث سه سايت  
و    ١٤٠١ نقليه درون شهري  نرخ كرايه وسايط  برگزاري هما"شهرداري رشت،تصويب  نخبگان رشت و  ايجاد سامانه مفاخر و  يش و  طرح 

  تقدير از آنان. 

  

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد حسين پساوند، ياد   نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا



  

~ ۴۵ ~ 
 

  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
از اصحاب رسانه به    ،محمد حسين واثق كارگرنياسپس آقاي   رئيس شوراي اسالمي شهر رشت عصر امروز در بيست و دومين جلسه علني شورا با قدرداني 

  حضرت   انقالب كبير بنيانگذار ميالد سالروز:  كرد  اظهار عليها) اهللا  (سالم زهرا فاطمه حضرت ميالد رسيدن فرا پيشاپيش  تبريك   با و شورا  اخبار پوشش   واسطه
اي، ايران اسالمي در حال حاضر  ام راحل و نائب برحقشان حضرت امام خامنهام  ناب  هاي  انديشه  با  يقيناً  و  است  بزرگ  روز  اين  با  مصادف  نيز)  ره(  خميني  امام

كيد به حضور به موقع اعضاي شورا در جلسات صحن هر هفته افزود:  أكارگرنيا با تآقاي     .به عنوان قدرتمندترين كشور اسالمي در جهان شناخته شده است
  در   موقع  به  حضور  به  نسبت  شورايي  همكاران  ديگر  كريمي كرنق يكي از همكاران شورايي به واسطه بيماري در اين جلسه حضور ندارند و انتظار داريمآقاي  

هاي برف روب در مناطق مختلف  به بارش برف در رشت اشاره كرد و گفت: استقرار دستگاه  ايشان   .باشند  داشته  بيشتري  اهتمام  و  توجه  شورا  صحن  جلسات
ن مشكلي رقم  رشت همزمان با بارش برف مورد رضايت شهروندان قرار گرفت و اميدواريم در صورت بارش شديد برف نيز با انجام تمهيدات الزم براي شهروندا

قلب تپنده رشت است   ،هاي انجام شده پيرامون نصب سيستم آبرساني در بازار رشت بيان كرد: بازاروراي اسالمي شهر رشت با اشاره به حفاريرئيس ش  نخورد.
سفانه  أتبه علت عدم برطرف كردن كنده كاري هاي انجام شده در بازار رشت، كه به دليل وقوع حريق و نصب سيستم آب در بازار انجام شده بود، م  و اخيراً

- واسطه وجود كنده هنوز اين كنده كاري ها ترميم نشده است و امروز طي تماسي كه يكي از بازاريان با بنده داشت از بروز حادثه اي براي يكي از بانوان به  
كارگرنيا به يكي ديگر از  آقاي     د.وشهرداري رشت بايد در اسرع وقت بابت رفع اين مشكل ورود كناستسف  أها در اين قسمت از شهر خبر داد كه مايه تكاري
ترافيك تقاضا دارم كه    حمل و نقل و  هاي شهروندان پيرامون مشكالت ترددي در برخي از مسيرهاي سطح رشت اشاره كرد و گفت: از رياست كميسيونگاليه
رها به صورت غير كارشناسانه موجب گاليه شهروندان  مباحث مربوط به كارگروه ترافيك شهرداري رشت را بررسي كنند و گويا بسته شدن برخي از مسي  حتماً

اينكه مشكالتي پيرامون نحوه قرار داد  ايشان    .كنيم شده است كه بايد به عنوان منتخبين مردم اين دغدغه ها را پيگيري و برطرف از    ٦٥٨با اشاره به  نفر 
  كرد   اعالم  نيز  رشت  شهردار.  باشد  مي  رسيدگي  تحت  قضائي  محترم  دستگاه  در  پرونده  اينكه  به  توجه  با   :تصريح كردپرسنل شهرداري رشت رقم خورده است  

مين رشت  أنكه مشكلي در آينده رقم نخورد حقوق اين افراد واريز نمي شود، به منظور رفع اين مشكل مكاتباتي با دادستاني و شوراي تاي  علت  به  ماه  اين  كه
ت شود تا  پرداخ   پرسنل   اين   مزاياي  و  حقوق  شود،  نهايي  تكليف  تعيين  موضوع  اين  كه  زماني  تا  و  جامعه  رب  حاكم  تورم  به   توجه  با   انجام داديم و تقاضا كرديم 

آباد رشت براي دفن اموات هبه شده  كارگرنيا با بيان اينكه زمين دولتآقاي    .نشود  ايجاد  مشكلي  آنان  معيشت   در   خداي ناكرده به واسطه عدم دريافت حقوق
  و   دارد  مشكل  شرعاً  است  شده  هبه  آن  زمين  كه  شرايطي  در   هايي همچون آب نما و غيرهآباد براي اجراي پروژهاظهار كرد:استفاده از منابع مالي دولت  ،است
  ١٤٠١بخش درآمدي بودجه  با اشاره به اينكه در  ايشان همچنين     .شود  هزينه) آرامستان(موقوفه  همان  عمران   و  ها  هزينه براي  فقط  محل  اين  درآمدهاي  از  بايد

افزود گرديده،  پيشنهاد  مبلغي  قبور  نگهداري  پيرامون هزينه  اين هزينه ساليانه،ندشهرداري رشت    كار   قبور نگهداري  بابت  كه  شود  دريافت  شرايطي  در  بايد: 
ا بايد هزينه نگهداري قبور به شهروندان تحميل  ند چرا  شده  رها  خودشان  حال  به  شده   خريداري  قبور  كه  شرايطي  در  اما  انجام شده باشد،   سازمان  توسط  خاصي

  . شود و با تحميل اين هزينه به شهروندان مخالف هستم

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
با تبريك فرارسيدن والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن،    رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت  ،سيد شمس شفيعي  در ادامه آقاي

شفيعي اظهار داشت: برف اخير اگرچه سنگين نبود، اما پرسنل    آقاي   گانه و ستاد بحران شهرداري رشت در برف اخير تقدير و تشكر كرد.از آمادگي مناطق پنج
كنيم كه  شهردار محترم تشكر مي از    روز در آمادگي كامل بودند. اين نويد بسيار خوبي به مردم شهر بود و آرامشي را به آنان اهدا كرد.شبانه   ٣شهرداري رشت  

ه با بحران احتمالي ناشي از بارش برف وجود داشت، اما بايد اين نكته را به مسئولين استاني عرض نمايم كه در صورت بارش برف هآمادگي الزم براي مواج
لجستيكي شهرداري  ،  شديد نامهرشت  خدمات  است  الزم  نيز  رشت  محترم  و شهردار  نيست  الز  كافي  امكانات  نگاري  از  كه  ما  سرفراز  مسلح  نيروهاي  با  م 

هايي كه شوراي ششم از نمايندگان محترم رشت و ساير نمايندگان گيالن  تأكيد كرد: بر اساس دعوت   ايشان   لجستيك الزم برخوردار هستند را داشته باشند.
د، موضوع به دعوت از اعضاي كميسيون بودجه كشور براي بازديد  از ظرفيت نمايندگان استفاده شو  ١٤٠١در مجلس شوراي اسالمي داشت تا در بحث بودجه  

هايي كه انجام شد براي  رسد طبق صحبت ها و سراوان بازديد نمودند و به نظر مياز مشكالت و معضالت مديريت شهري رشت رسيد كه از كود آلي، رودخانه 
هاي ملي با همكاري اعضاي شورا و نمايندگان  ر بنده اين است كه از رديف بودجه بودجه سال آينده شهر رشت اتفاقاتي خوب را شاهد باشيم. حداقل انتظا 

شده كه تا تعيين تكليف  ها داده نفر از نيروهاي قراردادي اخطار به آن   ٦٥٠با بيان اينكه  آقاي شفيعي     هزار ميليارد تومان داشته باشيم.  ٣تا    ٢مجلس حدود  
درخواست بنده اين است كه حقوق اين افراد منقطع نشود و كمك شود تا زمان تبديل وضعيت افراد مشكل آنان   نشوند حقوق آنان پرداخت نخواهد شد، گفت:

اظهار داشت: دوستاني كه در حوزه دانشگاه، اصحاب    ١٤٠١رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت در خصوص بودجه سال     برطرف شود.
هزار ميليارد  ٢توانند اعالم كنند تا در بودجه بگنجانيم، سقف بودجه تا حدود  ا اگر بحثي در حوزه بودجه سال آتي دارند ميرسانه و قلم و شهروندان فهيم م

مباحث در  و    متري ديده شده است  ٩٠رينگ    ١٤٠١در بودجه سال    نظير بوده است.هاي ملي خواهد بود كه در دو دهه اخير بي بدون در نظر گرفتن بودجه 
، همچنين در مورد سراوان بحث بودجه ملي وجود دارد كه هم استاندار محترم تأكيد دارند و از طرف  مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ها  سيون تمامي كمي 

  ديگر در سطح ملي نيز چنين نگاهي وجود دارد.
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همچنين  بخشي از اين كار انجام شود.    ١٤٠١رسد در سال  گذار فاز يك ورود كرده است، گفت: به نظر مي سرمايه   ٥با بيان اينكه در خصوص كانال ژ  ايشان
در شوراي ششم ترافيك كشنده    قابليت انجام دارد.  ١٤٠١متري فلكه سرگل به سعدي و مسير شهيد كوچكي در ميدان توحيد در سال    ٣٥بازگشايي مسير  

آلودگي رودخانه  بازگشايي معابر  شهر رشت، پسماند،  تمامو    اولويت استدر  ها و  را در بخش   ما  انجام خواهيم داد تا معضالت  تالشمان  هاي مختلف استان 
كنم، تمركز بر يك  موجود برطرف شود. در روزهاي اخير اتفاقات خوبي در زمينه آسفالت رخ داده و اين موضوع را جهت يادآوري به شهردار محترم عرض مي 

شود و اين يعني بايد  كل امكانات كل بودجه را نيز در نظر بگيريم مشكالت برطرف نميمحله    ٥٥محله داريم در اين    ٥٥نقطه خالف عدالت شهري است، ما  
  عدالت را در توزيع بودجه در نظر بگيريم.

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٣ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٤  ـ ف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري١
  اعالم وصول شد.  "كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن "شورا در خصوص  

به شماره    ـ اليحه شهرداري٢ در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٢مورخ     ٢٦٧٨ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٤٦  ـف رشرشت 
  اعالم وصول شد.  "٧٧كمك مالي به انجمن انصار المهدي (مهديه رشت) از بابت رأي كميسيون ماده "شورا در خصوص

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٥مورخ    ٢٦٩٢ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٣مورخ  ١٤٠٠ـ٧٦٤٥  ـف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٣
  اعالم وصول شد.   "ن زمان اعتبار پروانه رأي كميسيون ماده صد و عوارضتقسيط تا پايا "شورا در خصوص  

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ    ٢٧٥٣ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٤مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٩١٦  ـف  ر  شرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٤
  اعالم وصول شد.  "هر رشت(روكش آسفالت معابر اصلي و فرعي سطح ش٤٠٢٠١٠٠١افزايش رديف اعتباري "شورا در خصوص

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٤ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥١  ـف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٥
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر واخذ رأي ضمن موافقت با    "كمك مالي به محمود نجفي "شورا در خصوص  

  فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.  يك

به شماره    ـ اليحه شهرداري٦ به شماره     ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥٤  ـف رشرشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٢ثبت شده 
با قيد يك فوريت در جلسه   "و ـ شهرداري منطقه سهبخشودگي جرائم تأخير و تأديه چك برگشتي آقاي رضا حقگ   "شورا در خصوص  

به كميسيون  به صورت يك فوريت  آرا مقرر شد  اتفاق  به  با يك فوريت آن  موافقت  نظر واخذ رأي ضمن  بحث وتبادل  از  مطرح و پس 
  ذيربط ارجاع گردد. 

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٥ه   ثبت شده به شمار  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٦١  ـ ف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ٧
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل   "كمك مالي به موسسه خيريه حاميان تجلي مهر خورشيد  "شورا در خصوص  

  نظر واخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٠مورخ    ٢٦٤٨ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٨٥٢  ـف  ش ر   رشت به شماره    اليحه شهرداريـ  ٨
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث   "(هزينه بهسازي و زيباسازي شهر)  ١٠٣٠١٠٠٢افزايش رديف اعتباري  "شورا در خصوص  

  فت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. وتبادل نظر واخذ رأي ضمن مخال

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨مورخ    ٢٧٣٧ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧مورخ  ١٤٠٠ـ٨٣٢٢  ـف  ر  شرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ٩
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر    "گل تملك و بازگشايي مسير خيابان سعدي به ميدان سر"شورا درخصوص  

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

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨خ  مور  ٢٧٣٨ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧مورخ  ١٤٠٠ـ٨٢٩٨  ـ ف  ر  ش رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ١٠
از بحث وتبادل   "افزايش اعتبار رديف روكش آسفالت منطقه يك شهرداري"شورا درخصوص   با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس 

  نظر واخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 
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  ستورات جلسه : د

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٢٨٦  ـف  ش ر   رشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري 
شماره   اينكه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧مورخ     ٢٧١٨به  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  نظر  رشت  شهرداري  در  در 

رديدارد اعتبار  افزايش  به  نسبت  عنوان    ٤٠٣٠١٠٠٢ف  ؛،    و   نگهداري  تجهيزات،  خريد  "تحت 
مبلغ    سازمان   در   "  شهري   خدمات   و   عمراني   آالت   ماشين   اساسي  تعميرات  به  عمران 

از  ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مذكور  مبلغ  كسر  با  و  اعتباري  ريال  تملك  ٤٠١٠٢٠٠٢رديف     و    (مطالعات، 
  و   نقل  و  حمل  جامع  طرح   براساس  وزيرگذرتونل  غيرهسمطح،   و  همسطح  هاي  تقاطع  احداث 

با عنايت به فرسوده شدن ماشين آالت  و    ٤٠٣٠١٠٠٢و اضافه نمودن به رديف  )  رشت  شهر   ترافيك 
عمراني و خدمات شهري سازمان عمران و نياز مبرم به اورهال نمودن آنها جهت ارائه هر چه بهتر  

دليل كمبود اعتبار در رديف مربوطه  ه  ب  و  در امرخدمات رساني به شهروندان محترم شهر رشت
  اقدام نمايد. جهت اعمال هزينه، 

      

تذكر داد: ما در بحث مطالعات دچار ضعف هستيم، از ابتداي سال رديف اعتباري براي مطالعات گذاشته مي شود و    آقاي عباس نژاد  خالصه مفيد مذاكرات  :
مي   ساي سازمان ها رديف اعتباري آن را تبديل مي كنند. اگر همين فردا رئيس جمهور در سفر به گيالن بگويند پروژه زيرگذر شهرداري را انجام ؤ در پايان سال ر

در ادامه مسعود عباس نژاد عضو شوراي شهر رشت در تذكر   ياز به ارائه طرح مطالعاتي از سوي ماست، آيا ما طرح مطالعاتي آن را در اختيار داريم؟دهد و فقط ن 
زنند و  ن دست نميشود، اما در طول سال به آبه شهردار و مجموعه شهرداري رشت اظهار داشت: در بودجه ابتداي سال رديف بودجه مطالعاتي در نظر گرفته مي

رسند از مشكل اعتبار و بودجه براي حوزه ترافيك  كنند و در هر جا كه ميهاي ديگر هزينه ميدهند و در بخشنهايتاً در انتهاي سال بودجه را تغيير رديف مي
 شود.صحبت مي

تحت   ٤٠٣٠١٠٠٢ف  افزايش اعتبار ردي ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص    متن مصـوبه شـورا:
مبلغ   سازمان   در  "شهري  خدمات   و   عمراني  آالت   ماشين   اساسي   تعميرات   و   نگهداري  تجهيزات،  خريد "عنوان   به  عمران 

از  ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مذكور  مبلغ  كسر  با  و  تملك  ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  رديف ريال      و  همسطح  هاي  تقاطع  احداث   و   (مطالعات، 
، با توجه به ٤٠٣٠١٠٠٢و اضافه نمودن به رديف  )  رشت  شهر   ترافيك   و  نقل   و   حمل   جامع  طرح   براساس  زيرگذر   و   تونل  ،  غيرهسمطح 

 نفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ٩حضور 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

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

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٠٥٣  ـف  ر  شرشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري
به    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨مورخ    ٢٧٤٠به شماره    اينكه  بر  ناوگان  در دبيرخانه شورا مبني  تقويت  جهت 

  دستگاه   نسبت به خريداري يك   ؛ در نظر داردشهرداري، شهرداري رشت      آالت عمرانيماشين
  ٥٠٣٠٢٠٠١بولدزر و با عنايت به كمبود اعتبار در رديف    دستگاه  يك   و  اتوماتيك   تمام  فينيشر

ريال    ١٨٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با كسر مبلغ    "شهري  خدمات   و  عمراني آالت   ماشين  خريد"تحت عنوان 
  و   تونل   غيرهسمطح،    و  همسطح  هاي   تقاطع  احداث   و    تملك  مطالعات،(   ٤٠١٠٢٠٠٢  رديف   از

نمودن )  شت ر  شهر   ترافيك   و   نقل  و  حمل  جامع   طرح   براساس  زيرگذر  اضافه  رديف    و  به 
افزايش كارايي و همچنين افزايش سطح سرويس دهي سازمان عمران  و در راستاي    ٥٠٣٠٢٠٠١

رشت   شهر  محترم  شهروندان  عمراني   جهتبه  خدمات  ساير  و  شهري  معابر  اقدام    آسفالت 
  نمايد. 

      

اليحه افزايش رديف  در خصوص  رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر رشت،    ،مسعود عباس نژادآقاي  در ادامه    خالصه مفيد مذاكرات :
بولدوزر   يكدستگاه  خريد  و  اتوماتيك  تمام  فينيشر  يكدستگاه  خريد  جهت  شهري  خدمات  و  عمراني  آالت  ماشين  خريد  داشتاعتباري  اين  عنوان  در    بايد: 

روز اليحه فوق بررسي و در خصوص آن نتيجه گيري شود و مي توان در خصوص آن بررسي  خصوص كار كارشناسي انجام شود و نيازي نيست كه همين ام
چرا در جلساتي كه تصميمات مهم شهري گرفته ميشود كميسيونهاي   كيد كرد:  أرئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر رشت ت  .بيشتري داشت

، راهنمايي و شهرداري جلسه مي گذارند، يك نفر تصميم مي گيرد و  شود  وقتي جلسه مي گذارند بايد از كميسيون ها دعوت    تخصصي شورا دعوت نميشوند؟
رئيس كميسيون    ، سيد حسين رضوياندر ادامه آقاي    !شهرداري هم مجري كار مي شود و اين بين تنها كساني كه نقشي ندارند اعضاي شوراي شهر هستند

واقعي باشد، يعني پاكبان شهرداري   بايدري شوراي شهر رشت نيز اظهار داشت: مبالغي كه به موضوعات مختلف اختصاص داده مي شود  بهداشت و خدمات شه
ك  طور مي شود كه يدر حوزه سد معبر و نيروهايي كه كار ديگري انجام مي دهند ديده نشود، اما بايد پيوستگي و ارائه گزارش ها دقيق تر و به هنگام باشد، چ

ميثم حرفت  سپس آقاي    خيابان بسته مي شود و مردم به ما به عنوان عضو شورا زنگ مي زنند و ما تازه بايد برويم ببينيم چه كسي اين خيابان را بسته است؟
بر    ،خواه بالغ  اينكه  بيان  با  نيز  عمران شهرداري    ٣٠رئيس سازمان عمران شهرداري رشت  از عمر دو دستگاه فينيشر سازمان  اذعان  رشت مي گذرد،  سال 

پيشنهاد شده است كه مبلغي براي خريد    .: دستگاه هاي ما در شرايط فعلي قابليت پخش آسفالت جديد را ندارد و سنسورهاي آن دچار مشكل هستندداشت
ششم براي شهرداري رشت  يك دستگاه فينيشر براي سازمان عمران شهرداري رشت در نظر گرفته شده كه در صورت تصويب يك يادگاري خوب از شوراي  

  .باقي خواهد ماند

با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  خريداري يك   متن مصـوبه شـورا:    فينيشر   دستگاه  ضمن تصويب دو فوريت 
  و   عمراني  آالت   ماشين  خريد"تحت عنوان    ٥٠٣٠٢٠٠١بولدزر و با عنايت به كمبود اعتبار در رديف    دستگاه  يك  و   اتوماتيك  تمام

مبلغ   و  "شهري  خدمات  كسر  از   ١٨٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با      و  همسطح   هاي   تقاطع   احداث   و    تملك   مطالعات،(   ٤٠١٠٢٠٠٢  رديف   ريال 
، به اتفاق  ٥٠٣٠٢٠٠١به رديف    و اضافه نمودن)  رشت  شهر  ترافيك   و  نقل  و  حمل  جامع  طرح   براساس  زيرگذر  و   تونل  ،   غيرهسمطح 

 آرا موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء    رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒محمد حسين واثق    ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۴٩ ~ 
 

  

  

  

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٥مورخ  ١٤٠٠ـ٨٢٢١  ـ ف  ر  شرشت به شماره    اليحه  دوفوريتي شهرداري 
اينكه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ    ٢٧٥٢شماره    بر  مبني  دبيرخانه شورا  ويروس  در  شيوع  به  عنايت  با 

رشت، سازمان  در استان گيالن به خصوص در شهرستان   منحوس كرونا و افزايش آمار مرگ و مير
قبورا  جهت هاآرامستان ب  حداث  نياز  مورد  مصالح  خريد  مشكالت  دله  و  با  اعتبار  كمبود  يل 

استعديده بوده  مواجه  به  اي  و    لذا  شهروندان  به  و سريعتر  بهتر  چه  هر  رساني  جهت خدمت 
تحت عنوان    ٢٠٢٠١٠١٠نسبت به افزايش اعتبار رديف    ؛در نظر دارد  ، شهرداري رشت ديدگانداغ
سازي" محوطه  و  قبور  مبلغ    "احداث  مبلغ  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به  كسر  با  و  از  ريال  رديف  مذكور 

گذر براساس  زير   و تونل  غيرهسمطح،  و همسطح هاي تقاطع احداث  و تملك  (مطالعات، ٤٠١٠٢٠٠٢
  ، اقدام نمايد. ٢٠٢٠١٠١٠به رديف و اضافه نمودن   طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر رشت) 

      

ادامه   خالصه مفيد مذاكرات : آرامستان  ، واد شهندآقاي ج در  هاي شهرداري رشت در خصوص اليحه افزايش اعتبار رديف احداث قبور و  رئيس سازمان 
هستيممحوطه مواجه  مشكالت  با  قبور  احداث  و  تهيه  ملزومات  و  شن  تهيه  زمينه  در  ما  داشت:  اظهار  آرامستان  سازمان  آقاي     .سازي  عزيزيسپس    ، مجيد 

دابئ نا  اظهار  خصوص  اين  در  شهر  شوراي  آرامستانرئيس  سازمان  توسط  تخفيفاتي  گهگاه  كه  است  صحيح  اين  ميشت:  ارائه  متوفي  ها  خانواده  از  اما  شود، 
آيا اين دريافتيهايي نيز دريافت ميهزينه با بيان    ، واثق كارگرنيا رئيس شوراي شهر رشتآقاي  در اين خصوص     دهد؟هاي شما را نميها پوشش هزينهشود. 

آباد زمين وقفي است و ما حق قبرفروشي را نداريم، اكنون نيز در  هاي شهر رشت مانند تازهاينكه ما در حال قبرفروشي هستيم، تأكيد كرد: در برخي از گورستان
ريافت كنيم، اين فروش و آمدن اين پول  شود، زمين به ما حبه شده است و حق نداريم مبلغي دميليون تومان هزينه دريافت مي  ١٧الي    ١٦حدود    ١٤٠١بودجه  

 .در خزانه و خرج شدن آن در ساير مبالغ كامالً خالف است

تحت   ٢٠٢٠١٠١٠افزايش اعتبار رديف  "ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
و محوطه سازي"عنوان   قبور  مبلغ    "احداث  از    ريال٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به  مبلغ مذكور  با كسر    و  تملك   (مطالعات،  ٤٠١٠٢٠٠٢رديف  و 
به و اضافه نمودن    گذر براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر رشت)زير   و  تونل  غيرهسمطح، و  همسطح  هاي  تقاطع  احداث 
 ،به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٢٠٢٠١٠١٠رديف 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۵٠ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

شهرداري /   اليحه  ف  ر  ش  شماره  به  ثبت   ١٤٠٠/ ٩/ ١٩مورخ    ١٤٠٠/ ٦٩٧٠رشت 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ     ٢٣١١شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  (سي    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري  ريال 
بسكتبال سپيدرود رشت حسب   تيم  به  مالي  كمك  تومان)  درخواست  ميليون 

بسكت تيم  بمذكور  بال  مربي  تيمه  كه  نماينده    دسته   ليگ  در  بسكتبال   عنوان 
  در   تيم  از  پشتيباني  و  كمك  تقاضاي  يافته،  حضور   استان  ليگ  و  كشور  يك

ر حمل و  ترانسف  مسابقات،   ورودي   به   مربوط  هاي  هزينه  از  بخشي  تأمين   خصوص
و    ١٤٠٠ضوابط اجرايي بودجه سال    ٢١مطابق بند    ، نقل و خوراك و... را نموده اند

  اقدام نمايد.  )كمك به موسسات بخش خصوصي( ٥٠٢٠٧از رديف اعتباري 

ــه  ــيون برنامـ در كميسـ
ــوقي شــورا  بودجــه و حق
مطـــرح و بـــا اليحـــه 
مبلغ  تا سقف  پيشنهادي 

ــال  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠ ريـــ
  موافقت گرديد.

در كميسيون فرهنگـي و 
اجتماعي شورا مطرح و با 

حه پيشنهادي موافقت الي
  گرديد.

٢٢  
  
  
١٨  

٢٦/١٠/١٤٠٠  
  
  

٧/١٠/١٤٠٠  

: رديف بودجه  تصريح كردخصوص اليحه كمك مالي به تيم بسكتبال سپيدرود رشت  در  رئيس كميسيون بودجه شورا   شفيعي  آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 .ميليون تومان است  ٣٠جايه  ميليون تومان ب١٥نمانده است و پيشنهاد بنده مبلغ و..چندان باقي هاي ورزشينهادو هيئتهاي مردممانده براي سازمانباقي

ريال(سي ميليون تومان) كمك مالي  ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
بسكتبال سپيدرود رشت،   تيم  اعتباري  به  رديف  بخش  (١٥٠٢٠٧از  به موسسات  با  خصوصي كمك  و    ٧)  موافق  مخالف،    ٣رأي  رأي 

 موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☒  ☐  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ٣  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

 ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٣٣٣  ـف  ش ر   رشت به شماره    اليحه شهرداري
شماره    به  شده  بر    ١٤٠٠/ ١٠/ ٤مورخ    ٢٤٦٠ثبت  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

ريال (پنج  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠اينكه شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ  
علي آقاي  به  مالي  تومان)كمك  به  ميليون  توجه  با  جدي  اكبر(سينا) 

ك   درخواست با  نامبرده  سنگ  شكستن  دار  ركورد  مي  ه  دنيا  در  سر  ضربه 
و    و  باشند كرونا  ويروس  شيوع  زمان  در  موجود  شرايط  دليل  به  حاليه 

ورزشي محدوديت كالسهاي  آن،  از  ناشي  منبع    نامبرده   هاي  راه  تنها  كه 

برنامه بودجه  در كميسيون 
و حقوقي شورا مطـرح و بـا 
اليحه پيشـنهادي موافقـت 

  گرديد.
ــي و  ــيون فرهنگ در كميس
اجتماعي شورا مطـرح و بـا 
اليحه پيشـنهادي موافقـت 

  گرديد.

٢٢  
  
  
١٩  

٢٦/١٠/١٤٠٠  
  
  

١٤/١٠/١٤٠٠  



  

~ ۵١ ~ 
 

  

  

  

  
  

كه به    درآمد شان بوده تعطيل گرديده و در شرايط نامساعد مالي قرار دارند
و از كد  فرهنگ ورزش    همچنين ترويج و    جهت حمايت از اين ورزشكار ملي

  (هدايا و پرداخت هاي تشويقي) اقدام نمايد. ١٥٠٣٠٤اعتباري 

ريال (پنج ميليون تومان)كمك مالي  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ   متن مصـوبه شـورا:
 (هدايا و پرداخت هاي تشويقي) به اتفاق آرا موافقت گرديد. ١٥٠٣٠٤اكبر(سينا) جدي، از كد اعتباري  به آقاي علي

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 

  شماره  

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٦  

به شماره    اليحه شهرداري  ثبت    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٩٤  ـ ف  ر  شرشت 
شماره    به  اينكه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٦مورخ    ٢٥٠٠شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

موسسه    ١٤٠٠/ ٩/ ٥مورخ    ٤٢١٥/ ٢٠٠شهرداري رشت حسب درخواست شماره  
استان گيالن   به واگذاري  فرهنگي ديني بصيرت  ملك به  در نظر دارد؛ نسبت 

ثبتي     خيابان   شهدا،  خيابان  در  اقعو  رشت،  ٤  بخش  ٩٠  اصلي    ١١٢٤٢پالك 
پشت كوچه  فروشگاه  فلسطين،  ساختمان   بست  بن  مژدهي  اتكا،    زربافيان، 

ريال جهت استقرار قرارگاه جهادي    ١٠/ ٠٠٠ماهانه به مبلغ  اجاره  قالب  در   طوبي
بصيرت   ديني  فرهنگي  موسسه  به  جهادي  هاي  گروه  سازماندهي  و  استان 

  ، اقدام نمايد. استان گيالن

برنامـــه  در كميســـيون
بودجه و حقـوقي شـورا 
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
ــت  ــنهادي موافقـ پيشـ

  گرديد.
  

فرهنگـي  كميسيون  در 
اجتماعي شورا مطرح  و 
پيشـنهادي  با اليحـه  و 

  موافقت گرديد.

٢٢  
  
٢٠  

٢٦/١٠/١٤٠٠  
  

٢١/١٠/١٤٠٠  

واگذاري    متن مصـوبه شـورا: پيشنهادي شهرداري در خصوص  مفاد اليحه  ثبتي  با  پالك  به    ٤  بخش  ٩٠  اصلي   ١١٢٤٢ملك 
كوچه  فروشگاه  فلسطين، پشت  خيابان  شهدا،  خيابان  در  واقع  رشت،   قالب   در  طوبي  زربافيان، ساختمان  بست  بن  مژدهي  اتكا، 
ريال جهت استقرار قرارگاه جهادي استان و سازماندهي گروه هاي جهادي به موسسه فرهنگي ديني    ١٠/ ٠٠٠ماهانه به مبلغ  اجاره

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. بصيرت استان گيالن



  

~ ۵٢ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شمس شفيعيسيد   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

شهرداري   شماره    اليحه  به  ر   رشت    ـ ف  ش 
شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ١٦مورخ    ١٤٠٠ـ ٦٩١١ به  شده  ثبت 

پيوست    ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ    ٢٢٤٦ به  شورا  دبيرخانه  در 
اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان  "

سال پيشنهادي   تابعه  رشت   ١٤٠١هاي    "شهرداري 
  جهت بررسي و تصويب. 

در كميسيون برنامه بودجه و حقـوقي شـورا 
دي بـا اصـالحيه مطرح و بـا اليحـه پيشـنها

  پيوست موافقت گرديد.
ــورا  ــاعي ش ــي و اجتم ــيون فرهنگ در كميس

  مطرح و با اليحه پيشنهادي موافقت گرديد.
در كميسيون توسعه پايدار شورا مطـرح و بـا 

  اليحه پيشنهادي موافقت گرديد.

٢٢  
  
٢٠  
  
٦  

  
٢٦/١٠/١٤٠٠  

  
٢١/١٠/١٤٠٠  

  
٢٣/٩/١٤٠٠  

  

شهرداري رشت    ١٤٠١هاي تابعه پيشنهادي سال  تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازماناصالحيه و وضع    متن مصـوبه شـورا:
 (پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۵٣ ~ 
 

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  
  

١-٨  

  ١٤٠٠/ ١٠/ ٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١١٥٢٣نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
شماره   به  شورا  دبيرخانه  در  شده  به  ١٤٠٠/  ١٠/ ٢٠مورخ   ٢٦٤٤ثبت  اعتراض  پيرامون 

  به شرح:  ١٤٠٠/ ٩/ ١٧شهر رشت مورخ اسالميجلسه شورايمصوبات شانزدهمين٥بند

اي  نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه آيين    ٧براساس ماده    -
كسور بازنشستگي متعلقه هر ماه از سنوات خدمت  يا    حق بيمه  اي،  هاي بيمهبين صندوق 

و    )طبق قوانين و مقررات مربوط( نرخ كسور مورد عمل صندوق مقصد    مأخذ  نظر به  مورد
مي  قرار  بازنشستگي  كسر  مبناي  كه  تقاضا  زمان  ماهانه  مزاياي  و  اساس حقوق    ،گيردبر 

به صندوق    أ بيمه كه از صندوق مبد  يا حق  التفاوت آن با كسور بازنشستگيمحاسبه و مابه 
م از شخص  منتقل شده است  يا اقساطي  مقصد  يكجا  به طور  قسط    حداكثر سي(تقاضي 

گردد  ماهانه) مي  بند    . وصول  پرداخت   مصوبات   ٥بنابراين  با  موافقت  بر    دائر 
كبري    ٩٢٨/ ٨٧٩/ ٤٤٧ خانم  بيمه  حق  كسورات  التفاوت  مابه    صندوق   به  مراديريال 

است  كشور   بازنشستگي مغاير مقررات  اعتبارات شهرداري  به ذكر    . از حيث مصرف  الزم 
اعضاء  شهرداري و خالصه مذاكرات    اليحهبر ايراد مذكور با توجه به توضيحات    اًاست مبني

مورخ   ٤  بند از    ١٤٠٠/ ٥/ ١٢  مصوبات  ناشي  موصوف  مالي  بار  تحميل  متضمن  كه  در حدي 
كاركنان   بازنشستگي  صندوق  ايثا (تغيير  از  و  غير  آزادگان  و  شهدا  فرزندان  و  رگران 

 . به شهرداري بوده مغاير مقررات بوده است  )جانبازان و رزمندگان

      

اظهار  درخصوص اعتراض فرمانداري  سيد شمس شفيعي رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت  آقاي      خالصه مفيد مذاكرات :
 .نبوده و هزينه جريمه مدنظر ما بوده است التفاوت مورد نظر ما داشت: مابه

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
پرداخت مابه التفاوت كسور حق بيمه خانم  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ    ١٦مصوبه جلسه    ٥ـ بند  
  مرادي ناشي از تغيير صندوق بازنشستگي:   كبري

تغيير صندوق براي كاركنان رسمي كه در دوران    ، كل كشور   ١٣٩٣قانون بودجه سال    هماده واحد  ١٥تبصره    "  ز   "بند    به استناد  
به صدر   مستند  و  باشد  كارمند  بر  اضافي  بار  تحميل  بدون  بايد  اند  بوده  اجتماعي  تامين  مشمول صندوق  قراردادي  و  پيماني 

بند   سال    ١٥تبصره    "ز"دستورالعمل  بودجه  قانون  واحده  با  ، ١٣٩٣ماده  بودند  مكلف  اجرايي  ذيل    واحدهاي  موارد  رعايت 
نسبت به انتقال حق بيمه مشمولين مورد نظر به حساب صندوق بازنشستگي كشوري اقدام    )٩٣منحصراً در سال  ( دستورالعمل  

دستورالعمل    . نمايند برابر  اگر  سال    مزبور كه  در  صندوق  انتقال  مي  ٩٣مكاتبات  ماهيانه  صورت  مزاياي  و  حقوق  اولين  گرفت 
نامه نحوه آيين  ٧بناي محاسبه مابه تفاوت قرار گرفته و از مستخدم اخذ مي گرديد و مشمول ماده مستخدم در دستگاه جديد م

ومزاياي  بيمه قابل انتقال براساس حقوقحق ومحاسبه١٣٩٢/ ١٢/ ٢٥مصوب ايبيمهتغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق 
   . دگردينمي ) ١٤٠٠(درخصوص موضوع اليحه سالماهانه زمان تقاضا

انتقال به  مربوط  اداري  مكاتبات  انجام  در  موقع شهرداري  به  اقدام  به عدم  عنايت  با  مستخدمينِ   لذا  اطالع  عدم  و  بيمه    حق 
به شهرداري اعالم گردد با صندوق  مقرر شد    ،مشمول از قوانين و دستورالعمل هاي اداري و عدم ابالغ به ايشان جهت پيگيري

مين اجتماعي جهت رفع معضل خانم كبري مرادي و ساير پرسنل شهرداري با  أسازمان ت   و مقصد و همچنين  أ بازنشستگي مبد
 . شرايط مشابه مكاتبه نموده و نتيجه به شورا ارائه گردد

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعيسيد شمس    ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥



  

~ ۵۴ ~ 
 

  

  

  

  

      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٨  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١١٥٢٣نامه 
شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٧ به  شورا  دبيرخانه  در  شده  پيرامون  ١٤٠٠/  ١٠/ ٢٠مورخ   ٢٦٤٤ثبت 

بندهاي    به  رشت    ٨-٢اعتراض  شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  شانزدهمين  مصوبات 
  به شرح:  ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ 

واصل    - ٢ شهرداري  مشاركت  و  گذاري  سرمايه  نامه  شيوه  به  راجع  شورا  اصالحات 
بند (شده   از وصول در خصوص  )  ٢- ٨لكن اليحه شهرداري وصول نشده است. پس 

 . د شداعالم نظر خواهمصوبات 

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
بند   جلسه    ٨-٢ـ  خصوص  ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ    ١٦مصوبه  در  رشت  شهر  اسالمي  سرمايهشيوه"شوراي  مشاركت  گذارينامه  و 

 اليحه پيشنهادي شهرداري ارسال گردد. ؛   مقرر شد؛ تصوير "رشتشهرداري

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  نژاد مسعود عباس   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 



  

~ ۵۵ ~ 
 

  

  

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  
  
  

  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١١٩٠٩فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  نامه  
  ٥پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٠مورخ    ٢٦٤٣ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 

  به شرح: ١٤٠٠/ ١٠/ ١مصوبات هجدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

شهرداري مكلف است براي هر يك از  قانون نوسازي و عمران شهري    ١٦به موجب ماده  
شهري  طرح  تاسيسات  ايجاد  و  عمران  و  نوسازي  كامل  بدواًهاي  سپستهيه    ينقشه    و 

مقدار مساحت عرصه و اعيان كه در معرض  ي حاوي  ت جامعسر هتوسط هيئت ارزيابي ف
گيرد و تصرف مي شود با تعيين بهاي هر يك از آنها و در صورت امكان  عمليات قرار مي 

تنام   ضمن  و  نموده  تنظيم  ملك  پالك  شماره  و  تصويب  أ مالك  براي  كافي  اعتبار  مين 
تملك ملك يكي  دائر بر موافقت با    مصوبات   ٥بنابراين بند    . شوراي اسالمي شهر بفرستد

براي احداث    شركارباني و يا آقايان بزرگمنش و  فردين  امالك آقايان محمد حيدري و    از
و    مزبور سرويس بهداشتي و نمازخانه در پياده راه رشت از حيث عدم رعايت تشريفات  

از رفع ابهام اعالم نظر خواهد   ابهام است پس  بودن طرح عمراني مصوب داراي  نامعلوم 
                                  .                                                                                          شد

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
در خصوص موضوع موافقت با تملك يكي از  "شوراي اسالمي شهر رشت    ١٤٠٠/ ١٠/ ١مورخ    ١٨مصوبات مصوبه جلسه    ٥ـ بند  

امالك آقايان محمد حيدري و فردين رباني و يا آقايان بزرگمنش و شركا براي احداث سرويس بهداشتي و نمازخانه در پياده  
  : "راه رشت

، نسبت به تهيه و تنظيم و ارائه طرح    ١٦برابر ماده  مقرر شد به شهرداري رشت اعالم گردد   قانون نوسازي و عمران شهري 
 عمراني به همراه مدارك، مستندات و منضمات آن اقدام نمايد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعيسيد شمس    ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 



  

~ ۵۶ ~ 
 

  

      

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  
  

١-١٠  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٢٤٨١نامه 
شماره   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨ به  شورا  دبيرخانه  در  شده  پيرامون    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ    ٢٧٥٧ثبت 

بند به  مورخ     ١اعتراض  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  بيستمين  مصوبات 
  به شرح:  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥

سه   اگرـ   اجاره  در  رشت  شهرداري  بند  چه  در  مذكور  مكان  سه  به  بمصو   ١ماهه  ات 
احدا جهت  گيالن  مخابرات  سه  شركت  «تفاهم   سايتث  انتخاعنوان  را  كرده    ب نامه» 

ر» و «مستأجر»  موج« آور  لزام اها و وظايف  انجام مسئوليت   ،ولي در متن آن از تعهدات 
قانون مدني سند تنظيم شده يك «قرارداد    ١٨٣صحبت شده است، لذا به استناد ماده  

ماده   موجب  به  بعالوه  باشد.  مي  اجاره    ٤٦٨اجاره»  مدت  اشياء  اجاره  در  مدني  قانون 
اج اين قانون عقد اجاره به محض    ٤٩٤اره باطل است. طبق ماده  بايد معين شود و اال 

اگر چه در ماده   برطرف مي شود.  از تاريخ    ٣انقضاء مدت  سند موصوف مدت سه ماه 
تبصره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٩تا    ١٤٠٠/ ١٠/ ١ در  لكن  است  ابتداي    ٤ماده    ٢تعيين شده  «از  سند 

خاتمه اين تمديد معلوم  » اشاره شده است كه قطع نظر از اينكه تعارض دارد  ١٤٠١سال  
ماده   در  مستاجر  تعهدات  به  توجه  با  كه  است  ماده    ٥نشده  دارد    ٩و  ضرورت  سند 

  تعيين شود. 

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
اجاره سه مكان مذكور در مصوبه به شركت  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مورخ    ٢٠مصوبه جلسه   ١ـ بند 

سايت   سه  احداث  جهت  گيالن  عنوان    :  "  BTSمخابرات  صدق  بر  مبني  فرمانداري  نظر  پذيرش  اجاره"ضمن    "قرارداد 
، اعالم مي گردد مدت    "تفاهم نامه  "به جاي عنوان    BTSسايت    ٣درخصوص سند تنظيم شده جهت واگذاري مكان احداث  

  ماه مي باشد.  ٣به مدت   ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٩لغايت  ١٤٠٠/ ١٠/ ١قرارداد، از تاريخ    ٣اعتبار اين قرارداد برابر نص صريح ماده  
  به شرح ذيل اصالح مي گردد:    -مبحث اجاره بها  –قرارداد     ٤ذيل ماده  ٢لذا تبصره  

تحت    ٢تبصره   نقاط  از  هريك  قرارداد  تمديد  يا  و  جديد  قرارداد  عقد  اپراتور،  درخواست  درصورت  نمودند  توافق  طرفين   :
 اختيار و اجاره ، بر مبناي شيوه نامه جديد شورا و قيمت كارشناسي جديد صورت گيرد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   مي آراء اعضاي شوراي اسال  رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 



  

~ ۵٧ ~ 
 

  

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-١٠  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٢٤٨١نامه 
شماره  ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨ به   شورا  دبيرخانه  در  شده    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ    ٢٧٥٧ثبت 

بند   به  اعتراض  رشت    ٤پيرامون  شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  بيستمين  مصوبات 
  به شرح:  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مورخ   

مصوبات «تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت در سال    ٤ـ اگرچه در بند  
رسيده است لكن آنچه كه به پيوست ارسال شده اصالحات تعرفه  » به تصويب  ١٤٠١
شهرداري رشت نيز ارسال شده    ١٤٠٠شهرداري است بدون آنكه تعرفه جامع    ١٤٠٠

باشد. علي اي حال از آنجائيكه برخي از عوارض شهرداريها بر اساس آرا هياتهاي  
زارت كشور و  ابطال و مراتب از طريق و  ١٤٠٠عمومي ديوان عدالت اداري در سال  

استانداري ها نيز به شهرداري ها ابالغ گرديده لذا با توجه به ضرورت پايش اجراي  
آراء موصوف و با توجه به موضوع مصوبه الزم است «تعرفه عوارض و بهاي خدمات  

در سال   واژه١٤٠١شهرداري رشت  به هيات  »درقالب  اسرع وقت  (       ) در  پرداز 
تعر وصول  از  پس  شود.  جامع  ارائه  تعرفه    ١٤٠١فه  با  (همراه    ١٤٠١شهرداري 

  سازمانهاي شهرداري) اعالم نظر خواهد شد. 

      

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

تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات  "خصوص شوراي اسالمي شهر رشت در  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مورخ   ٢٠مصوبه جلسه  ٤ـ بند
سازمان    ١٤٠١به همراه تعرفه سال ١٤٠١: مقرر شد تعرفه كامل عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت در سال "١٤٠١سال 

 ها(پيوستي) ارسال گردد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         شورا تصميم  

Word 



  

~ ۵٨ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣-١٠  

  ٢٨/١٠/١٤٠٠مورخ    ١٢٤٨١/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
  ٥پيرامون اعتراض به بند  ٢٩/١٠/١٤٠٠مورخ    ٢٧٥٧ثبت شده در دبيرخانه شورا به  شماره

  به شرح: ١٥/١٠/١٤٠٠مورخشهررشتاسالمي شورايمصوبات بيستمين جلسه 

افزايش   به اختالف غيرقابل توجيه  با توجه    ١٤٠١درصدي ميزان منطقه اي سال    ٦٩ـ 
اقتصادي   سياستهاي  و  اهداف  و  ضوابط  رعايت  و  استناد  بدون  جاري  سال  به  نسبت 

قانون تشكيالت، وظايف  ٨٠ماده    ١٦جانب وزارت كشور مصرح در بند  دولت، ابالغي از  
بند   شهرداران  انتخاب  و  كشور  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  خصوص    ٥و  در  مصوبات 

اي سال   منطقه  ارزش  دادنامه    ١٤٠١تصويب  مغاير  رشت    ١٣٩٦/ ١٠/ ٥  -١٠١١شهرداري 
  هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. 

      

و حقوقي شوراي شهر رشت  آقاي    مذاكرات :خالصه مفيد   بودجه  برنامه،  رئيس كميسيون  شفيعي  اعتراض فرمانداري  سيد شمس  اظهار  در خصوص 
كند؟ پيشنهاد بنده بر اين است كه با توجه به ايراد وارد شده  زني در فرمانداري را فراهم ميداشت: اگر ما پيشنهاد اصالح در اين خصوص بدهيم آيا امكان چانه

رضا عاشري نيز با انتقاد از اعتراض فرمانداري شهرستان رشت به  آقاي    .ها جلب شود و بتوانيم براي دفاع برويماصالحيه اندك در نظر گرفته شود تا نظر آن
سيد حسين رضويان نيز در اين  آقاي    .هاي قبل از آن تفاوتي نخواهد داشتو سال  ١٤٠٠با    ١٤٠١مصوبه شورا، گفت: با مخالفت فرمانداري عمالً بودجه سال  

اي با حضور رياست كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا با توجه به تمركزي كه بر روي موضوع وجود دارد با استانداري را مطرح  خصوص پيشنهاد جلسه
 .دهد و تا آن زمان جلسه تطبيق برگزار شودمحمدحسين واثق كارگرنيا رياست شورا نيز اذعان داشت: شهرداري اصالحات خود را انجام آقاي  .كرد

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
  ١٤٠١اي پيشنهادي سال  ارزش قيمت منطقه"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مورخ    ٢٠مصوبه جلسه    ٥ـ بند  

افزايش قيمت منطقه"رشتداريشهر هاي موثر از جمله  عوامل متعدد و آيتم١٤٠٠رشت نسبت به سالشهرداري   ١٤٠١اي سال :در 
قيمت تمام شده هزينه يك متر مربع ساختمان اسكلت فلزي و بتني، قيمت زمين در نقاط مختلف شهر، عوارض فعلي شهرداري  

ي و بيمه مسئوليت مدني و وجوه مربوط به سازمان نظام مهندسي و سود سازنده  و ساير هزينه ها از جمله حق بيمه تامين اجتماع
  ، بلوك به بلوك براي امالك مسكوني و مسكوني ـ تجاري ، بررسي و مدنظر قرار گرفته است. 

مي    %٤٠حدود  كه به تاييد مراجع ذيصالح نيز رسيده است    ١٤٠١ضمن اينكه افزايش نرخ تعرفه سازمان نظام مهندسي در سال  
باشد. حال با توجه به اينكه شهرداري جزء اصلي ترين دستگاه هاي خدمات رسان بوده و عهده دار عمده خدمات شهري است  

درصدي در مقايسه با افزايش   ٦٩وعوارض دريافتي را در راستاي ارائه خدمات بهتر به شهر و شهروندان هزينه مي نمايد؛ افزايش  
 و قابل توجيه است.  نظام مهندسي، بديهي %٤٠

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

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

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠-٤  

محترم   فرمانداري  شماره  نامه  به  رشت  مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٢٤٨١شهرستان 
شماره  ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨ به   شورا  دبيرخانه  در  شده    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ    ٢٧٥٧ثبت 

بند   به  اعتراض  اسالمي شهر رشت    ٦پيرامون  بيستمين جلسه شوراي  مصوبات 
  به شرح:  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مورخ   

-   ) بند  وفق  اينكه  به  ه٣نظر  عالي  شوراي  جلسه  نهمين  مصوبه  ماهنگي ) 
رياست محترم    ١٣٩٧/ ٥/ ٢٩مورخ    ٧٠١١٨اقتصادي سران قوا، موضوع نامه شماره  

نيز رسيده است، هرگونه   تاييد مقام معظم رهبري (مدظله العالي)  جمهور كه به 
تصميم گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذاري و تعيين سهميه مقداري كاال و  

در   مختلف  مقررات  و  قوانين  موجب  كه  شوراهاي  خدمات،  و  دستگاها  اختيار 
است،   گرديده  بازار  تنظيم  كارگروه  تاييد  به  منوط  است،  گرفته  قرار  مختلف 

مصوبات دائر بر تصويب نرخ كرايه    ٦بنابراين قطع نظر از اينكه تاريخ اجراي بند  
ابتداي سال   از  نقليه درون شهري معلوم نشده كه آيا  است يا خير    ١٤٠١وسايط 

  گروه تنظيم بازار خواهد شد. موكول به تاييد كار 

      

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

تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مورخ    ٢٠مصوبه جلسه    ٦ـ بند  
شهرداري اعالم مي گردد موضوع مصوبه همانند سنوات ماضي پس از اخذ تاييديه از ستاد تنظيم بازار استان  به    : "شهري

 قابل اجرا مي باشد.  ١٤٠١توسط شهرداري رشت، در سال 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥-١٠  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  مورخ    ١٢٤٨١/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه 
به  شماره  ٢٨/١٠/١٤٠٠ پيرامون    ٢٩/١٠/١٤٠٠مورخ    ٢٧٥٧ثبت شده در دبيرخانه شورا 

بند به  مورخ     ٧اعتراض  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  بيستمين  مصوبات 
  به شرح:  ١٥/١٠/١٤٠٠

      



  

~ ۶٠ ~ 
 

  

با ذكر     ١٨جلسه رأس ساعت    اعالم نمودند.   ١٤٠٠/ ١١/ ٦سپس رياست محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز چهارشنبه مورخ  
  صلوات پايان يافت. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و   عالمان  بزرگداشت  و  معرفي  فرهنگي  مفاخر  و  آثار  انجمن  اساسنامه  مطابق  ـ 
متفكران عرصه فرهنگ و تمدن اسالم و ايران و برگزاري مجامع تحقيقي و برپايي  

آن   امثال  و  بزرگداشت  عهده  مراسم  بر  و...  مجامع  سمينارها،  در  موثر  شركت  و 
بند بنابراين  است.  مذكور  ايجاد    ٧انجمن  به  شهرداري  تكليف  بر  دائر  مصوبات 

همكاري   با  ايشان  از  تقذير  و  همايش  برگزاري  و  رشت  نخبگان  و  مفاخر  سامانه 
ادارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ورزش و جوانان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و  

ساير  ب و  اصلي  دستگاه  عنوان  به  را  شهرداري  كه  جهت  اين  از  نخبگان  ملي  نياد 
انجمن و خارج از   سازمانها را به عنوان دستگاه همكار مقرر كرده مغاير اساسنامه 

     حدود وظايف و اختيارات شوراست. 

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

طرح ايجاد سامانه مفاخر و نخبگان  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥مورخ    ٢٠مصوبه جلسه    ٧ـ بند  
آنان از  تقدير  و  برگزاري همايش  و  و همكاري  "رشت  گيالن  فرهنگي  مفاخر  و  آثار  انجمن  با محوريت  واحده  ماده  متن   :

نخبگان    شهرداري رشت اندازي سامانه مفاخر و  ايجاد و راه  منظور  به  و سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت صرفًا 
 رشت تغيير يافت.  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  رمضاني هادي   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 
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  ١٤٠٠  بهمن
    ٢٦   الي   ٢٣  جلسه
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  »  ١٤٠٠   بهمنورا ـه شـگان جـاي پنـهميسيون ـرد كـار عملكــآم« 

  
  کمیسیون 

  ای ــ ه ه ـــ امــ داد ن ــ تع 

  طرح شده در صحن شورا 

  ٨  برنامه و بودجه و حقوقی 

  -  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری 

  ٥  توسعه و عمران 

  ٤  حمل و نقل و ترافیک 

  ٨  فرهنگی و اجتماعی 
  ٢  توسعه پایدار 

  ١  تلفیق 
  

  دبيرخانه شورا

   فقره   ٢٢١ :  هاي واردهتعداد نامه  

وبودجه  برنامه 
  حقوقی   و 

  ،محیط زیست  بهداشت 
  و خدمات شهری 

و  توسعه    
  عمران 

  حمل و نقل و 
  ترافیک 

و  فرهنگی   
  اجتماعی 

  توسعه  
  پایدار 

  متفرقه   تلفیق   

١٨٢  -  ١  ١١  ٣  ٧  ٢  ١٥  
  فقره  ٣٩٢ صادره:تعداد نامه هاي    

  

  جلسات رسمي شورا

    جلسه   ٤  تعداد جلسات :

  مصوبه  ٢٦  :  تعداد مصوبات  

  و بودجه و   برنامه 
  حقوقی   

  ، محیط زیست بهداشت 
  و خدمات شهری 

  و توسعه  
  عمران 

  و   ترافیک 
  ونقل حمل 

و  فرهنگی 
  اجتماعی 

  توسعه  
  پایدار 

  متفرقه   تلفیق 

٦  -  ١  ٥  ١  ٥  -  ٨  
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ريال به  ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ  ١٠٣٠١٠٠٢و  ٤٠٢٠٢٠٠١رشت در خصوص افزايش اعتبار رديفهاي  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  شرح؛ 

 مبلـغ  ريال )٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠( بهسازي و ترميم پياده روها و جداول سطح شهر رشت) (به ازاي هر منطقه مبلغ    ٤٠٢٠٢٠٠١رديف اعتباري    
  . ريال ١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

نگهداشت آبنماها و ـ  خريد، ساخت و مرمت المان هاـ  نورپردازيـ  (هزينه بهسازي و زيبا سازي شهر شامل: آذين بندي ١٠٣٠١٠٠٢رديف  
مطالعـات، "  ٢٠١٠١٠٠٩و با كسر مبالغ مذكور از رديف اعتباري    ريال١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  ريال )  ٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠...) (به ازاي هر منطقه مبلغ  

  . ١٠٣٠١٠٠٢و  ٤٠٢٠٢٠٠١و اضافه نمودن به رديفهاي " ي پروژه پارك تفريحي و گردشگري الكان (پارك دكتر جزيره اي )طراحي و اجرا

كمك مالي به شركت هور (يكصد ميليون تومان) ريال ١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت در خصوص پرداخت مبلغ  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  جهت برگزاري جام خزر (كمك به موسسات بخش خصوصي) ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري آسمان وارنا،

خيابان دانشـجو،كوچه   دستگاه ساختمان در حميديان،يكرشت در خصوص  در اختيار قراردادن    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري  
گيالن درصورت تأمين مكان مناسب جهت  استان وفاضالب  ريال به شركت آب   ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠    مبلغ  به  سال  ٢  مدت   به  معوض  عنوان  به   دوازدهم

  توسط شركت آب و فاضالب استان گيالن.  ١٨استقرار كالنتري 

(هزينه بهسازي و زيباسازي شـهر شـامل: آذيـن  ١٠٣٠١٠٠٢رديف رشت در خصوص افزايش اعتبار   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
و با كسر مبلغ مذكور  ريال١١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ به مبلغ، دازي، خريد، ساخت و مرمت آبنما) در سازمان سيما منظرو فضاي سبز شهريبندي نور پر

 و "مطالعات، طراحي و اجراي پروژه پارك تفريحي و گردشگري الكـان (پـارك دكتـر جزيـره اي)"تحت عنوان   ٢٠١٠١٠٠٩  از رديف اعتباري
  . ١٠٣٠١٠٠٢به رديف اضافه نمودن 

تملك و بازگشايي مسير خيابان سعدي به ميدان "رديفي تحت عنوان  رشت در خصوص پادار نمودن    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
مبـالغ پيشـنهادي بـه ميـزان   و با كسـر  منطقه يك"تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)"در بودجه    ٤٠١٠٤٠٠٤با كد اعتباري    "سرگل

  ؛شرح ذيل ه ب از رديف هاي اعتباري ريال ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠
    ريال.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠مبلغ  "وليعصر  ميدان  به)  ع(  علي  امام  بلوار  مسير  دوم  فاز  احداث  و  بازگشايي  عنوان"تحت    ٤٠١٠١٠٠٢از رديف اعتباري    *
  حمــل  جامع  طرح  براساس  زيرگذر  و  تونل  ،  غيرهسمطح   و  همسطح  هاي  تقاطع  احداث  و   تملك  مطالعات،"  عنوان  تحت  ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري رديف از *
  .  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبلغ    "ترش  شهر  ترافيك  و  نقل  و
مبلــغ    ")  اي  جزيــره  دكتــر  پــارك(  الكــان  گردشــگري  و  تفريحــي  پــارك  پروژه  اجراي  و  طراحي مطالعات،" عنوان تحت ٢٠١٠١٠٠٩ اعتباري رديف از *

  .  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦
  ريال.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠مبلغ  "لندفيل سراوان  بهسازي  و  ساماندهي  تكميل،"   عنوان  تحت  ٢٠٣٠١٠١٤  اعتباري  رديف  از  *
  ريال.٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤مبلغ  "آلي  كود  در  واقع  اداري  ساختمان  احداث"   عنوان  تحت  ٥٠٣٠١٠١٤  اعتباري  رديف  از  *
  ريال.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠مبلغ  "سليمانداراب  ورزشگاه  احداث  و  تملك"  عنوان  تحت  ٦٠٦٠١٠١٥  اعتباري  رديف  از  *
، بــه  ٤٠١٠٤٠٠٤ريــال و اضــافه نمــودن بــه رديــف    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠  مبلغ  "  رشت  شهر  امالك  مميزي"  عنوان  تحت  ١٠٢٠١٠٠٦  اعتباري  رديف  از  *

  .تملك و بازگشايي مسير خيابان سعدي به ميدان سرگل  منظور  

روكش آسفالت معابر اصلي و فرعي "تحت عنوان    ٤٠٢٠١٠٠١رشت در خصوص  افزايش اعتبار رديف    شهرداريـ موافقت با اليحه پيشنهادي  
(طراحي، نظارت و اجراي پـروژه آب  ٢٠١٠١٠٠٤از رديف و با كسر مبلغ مذكور يال  ر  ١٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠بلغ  به مدر منطقه يك    "سطح شهر رشت

  . ٤٠٢٠١٠٠١به رديف و اضافه نمودن خام) 

كمك مالي بـه آقـاي آقـاي   )تومان  ميليون  پنج(ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت در خصوص  پرداخت مبلغ    ت با اليحه پيشنهادي شهرداريـ موافق
  . )پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي( ١٥٠٣٠٢ اعتباري رديف محمود نجفي، از

 ١٤٠٠ بهمناهم مصوبات شورا در 
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 و فاضالب. متشكل از نمايندگان شوراي اسالمي شهر رشت و شركت آب  ٣تشكيل كميته تخصصي نظارت بر اجراي تبصره 

ماده واحده قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرحهـاي   ٣گيالن درخصوص تمديد تبصره  وفاضالب استانآب ـ موافقت با پيشنهادشركت
  مجلس شوراي اسالمي) به شرح زير  ؛ ٢٤/٣/١٣٧٧(مصوبه مورخ شهريهاي آب فاضالب و بازسازي شبكه

)مقرر گرديد در راستاي جلب مشاركت هاي مالي مردم و ساير بخش ها جهت ايجاد تسهيالت بـراي اجـراي طـرح هـاي آب و فاضـالب ١
موضوع قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب و بازسازي شبكه هاي آب شهري و توسعه   ٣استفاده از ظرفيت قانوني تبصره  

طرح هاي فاضالب در محالت و نقاط كمتر توسعه يافته شهر رشت از كليه مشتركين در بخش خانگي مبالغي بـه شـرح ارقـام منـدرج در 
 از طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد؛ ٣رفي ماهانه هر واحد به عنوان تبصره جدول ذيل به تناسب آب مص

  خانگي 

بازده مصرفي ماهانه هر  
  واحد(مترمكعب در ماه)

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

)١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥ (  

٠  ٠  ٠  ٠  ٥-٠  

٠  ٠  ٤  ٣  ١٠-٥  

٠  ٠  ٤  ٣  ١٥-١٠  

١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  ٢٠-١٥  

١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  ٢٥-٢٠  

١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  ٣٠-٢٥  

٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٣٥-٣٠  

٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٤٠-٣٥  

٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٥٠-٤٠  

  ٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٥٠باالي 

از   ٣از كليه مشتركين در بخش غيرخانگي، به ازاي هر ليتر آب مصرفي مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل بـه عنـوان تبصـره  
  طريق درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد.

  

  غير خانگي 

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

)١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥ (  

١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  

ها زادهشهدا، امامهاي هاي علميه،گلزارها و يادمانها و حوزهها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن: كليه فضاي اصلي مساجد، حسينيه١تبصره
-باشند. اين معافيت شامل مكان) ماده واحد معاف مي ٣هاي ديني مصرح در قانون از پرداخت مبلغ تبصره (هاي مذهبي اقليتو مكان

  گردد.هاي تجاري وابسته به آنها نمي 

امور خيريه و ميراث فرهنگـي، صـنايع هاي اوقات و ها و سازمانهايي كه تحت پوشش شهرداري: گلزار يادمان شهدا در مكان٢تبصره
  ) ماده واحد معاف مي باشند.٣دستي و گردشكري نيستند، از پرداخت مبلغ تبصره (

هاي تجاري وابسته به آنها باشند.اين معافيت شامل مكانالذكر معاف مي مبلغ فوقهاي مقاومت بسيج محالت از پرداخت: پايگاه٣تبصره
 باشد.نمي 

بـه   ٣از طرف آب و فاضالب و اعالم ماهانه صورتحساب وصـولي از محـل تبصـره    ٣گانه و مستقل براي تبصره  ) افتتاح حساب جدا٢
 شوراي اسالمي رشت كه در غير اينصورت شورا مي تواند مصوبه فوق را لغو نمايد.
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مـورخ   ١٨٣٨٨٢درصد قرارداد حفاظت و نگهبـاني بـه شـماره    ٢٥افزايش  رشت در خصوص     ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  . و رفع نياز واحدهانگهبان تكميل ظرفيت  به منظور  ١٤٠٠/ ١٠/ ٨

روكش آسفالت معابر اصلي و فرعـي سـطح (  ٤٠٢٠١٠٠١رديف  رشت در خصوص  افزايش اعتبار    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
ريال و با كسـر مبلـغ مـذكور از ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ   ريال)  ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهر رشت) مناطق پنجگانه (به ازاي هر منطقه مبلغ

 نقل و حمل جامع طرح  براساس زيرگذر و تونل غيرهسمطح،  و همسطح هاي تقاطع احداث  و  تملك مطالعات،(  ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  رديف
  . ٤٠٢٠١٠٠١و اضافه نمودن به رديف ) رشت شهر ترافيك و

خريد ماشـين آالت عمرانـي و "تحت عنوان  ٥٠٣٠٢٠٠١رشت در خصوص  افزايش اعتبار رديف   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
، (مميزي امالك شهر رشت)  ١٠٢٠١٠٠٦از رديف    ريال٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠غلمبو با كسر    ريال  ٦٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مجموعاً به مبلغ"خدمات شهري  

 از رديف  ريال٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ،مين مواد و نيروي راهبري جهت تصفيه خانه سراوان)أ(ت٢٠٣٠١٠١٥  از رديف  ريال  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  بلغم
از رديف ريال    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  شهرداري ) و مبلغروي زمين هاي    (احداث ساختمان با كاربري تجاري، اداري، مسكوني و ... بر  ٥٠٣٠١٠١٣

تقويت و تجهيز ناوگان به منظور سبك هاي خريد خودرو، جهت ٥٠٣٠٢٠٠١به رديف  و اضافه نمودن(تملك دانشسرا)    ٤٠١٠٤٠٠٣اعتباري  
  شهرداري رشت.  خودرويي در بخش خدمات شهري

-كوچه شهيدسالمت علي شيخ"گذاري كوچه به نام  مرادي،  نامي شيخگذاري كوچه جنب بيمارستان قائم به نام شهيد سالمت عل* نام
  بندي زوج وفرد. هاي واقع در همين كوچه به صورت شمارهبستكوچه وبنو نامگذاري"مرادي

بـين حـق * تغيير نام بلوار فاتحان نبل و الزهرا به نام سردار حق بين و نصب المان در اين بلوار، مقرر شد فقط المان و تنـديس سـردار
  توسط 

به  ١٤٠٠-١٠-١در خصوص  نامگذاري معابر پيرو هفتاد و ششمين نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ   ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري
 شرح؛

روي بوستان ملت ـ كوي شهيد اميني ـ بعد از آژانس گيتي نور شمال گذاري بن بستهاي واقع در بلوار شهيد احمد زاده ـ روبه* نام
بسـت بن"بست سمت چپ به نام  و بن  "بست نسترن  بن"و  "بست نرگسبن"هاي سمت راست به نام  بستو كوچه آبان نامگذاري بن

 . "گاليل 
  .  "بست وارشبن"جنب آرايشگاه پريسا و ساختمان عليرضا به نام-٥انام -كوچه انام-دي ٨بست واقع در بلوار گذاري بن* نام
- بست گلبن"فخب ؛ بن بست بعد از كوچه شكوفه جنب ابزار يراق نصيرزاده به نام -اقع در جاده پيربازارگذاري بن بست هاي و* نام

و   "بن بست ساحل"و    "بن بست صدف "و    "بن بست مرواريد  "هاي  هاي فاقد نام قبل از كوچه شكوفه به ترتيب به نامبستو بن  "ها
 .  "بن بست دريا"و  "بن بست موج "

  . "پارك نيايش"جنب مسجد امام هادي (ع) به نام -٥٩قطعه -واقع در شهرك مهر گذاري پارك* نام
  . "پارك نرگس "جنب مسجد صاحب الزمان، به نام -١٤٢گذاري پارك واقع در شهرك مهر ـ پارك قطعه * نام
  .  "يشپارك ستا"ـ جنب مسجد فاطمه زهرا (س) ـ به نام ١١٣گذاري پارك واقع در شهرك مهر ـ پارك قطعه * نام
گذاري كوچه بـه نـام گذاري كوچه واقع در خيابان امام خميني ـ آفخرا ـ جنب مسجد آفخرا به نام شهيد حسين افتخاري  نام* نام

  . "كوچه شهيد حسين افتخاري"
-گذاري بـنگذاري بن بستي واقع در كمربندي خرمشهرـ كوي طالقاني ـ روبروي كوچه هفتم ـ به نام شهيد فرخ تيماسي، نام* نام

  . "بست شهيد فرخ تيماسيبن "بست به نام 
گذاري روي مركز بهداشت ، نامگذاري بن بستي واقع در خيابان امام خميني ـ خيابان نامجو ـ اولين بن بست سمت چپ ـ روبه* نام

  .  "بن بست گيلدا  "بن بست به نام 
  ل و الزهرا و يا در ميدان گيل تهيه و نصب گردد. سازمان محترم سيما منظر و فضاي سبز شهري در بلوار فاتحان نب

كمك مالي به موسسـه ريال(پانزده ميليون تومان)  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت در خصوص پرداخت مبلغ    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
 موسسات  به كمك(١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري و  با توجه به حمايت از كودكان و زنان در معرض آسيب  ،خيريه حاميان تجلي مهر خورشيد

  خصوصي) بخش

به انجمن انصارالمهدي (مهديه رشت) از  ريال ٦١٣/ ٦٢٥/ ٠٠٠رشت در خصوص  كمك مالي  به مبلغ  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري
  . قانون شهرداريها  ٧٧ي كميسيون ماده أداراي ر عوارض ساختماني بابت 
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عوارض جمعاً  رشت در خصوص  تقسيط بدهي آقاي حسن سرمد بابت رأي كميسيون ماده صد و  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
 اعتبـار  زمـان  پايـان  تـامـابقي  تقسـيط  و    )ريال١٠/ ٤٦٢/ ٦٩٤/ ٢٠٠(مبلغ  %٢٠صورت پيش پرداخت  ريال، به    ٥٢/ ٣١٣/ ٤٧١/ ٠٠٠به مبلغ

  .  ) ١٤٠٣/ ٢/ ١٩(پروانه

اي هاي سرمايهضابطه اجرايي تملك دارايي  ١٣ايش اختيار شهردار، موضوع تبصرهرشت در خصوص  افز  ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري
ريال به منظور تمديد قرارداد رفت و روب و لزوم   ٢٩/ ٩٦١/ ٩٠٠/ ٠٠٠  مبلغميليارد ريال تا ميزان    ١٥از مبلغ    شهرداري  ١٤٠٠در بودجه سال  

وضوع و جلوگيري از تبعات اجتماعي آن و  برابر مصوبه ابالغي بـه پرداخت حقوق كارگران تا زمان انجام مناقصه با توجه به حساسيت م
  . ١٣٩٩/ ١٠/ ١٤/ش مورخ ٩٩/ ١٨٣٤شماره 

  رشت در خصوص  كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن.  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري

  ده ماده و پنج تبصره .  مشتمل بر مقدمه ، "رشت دستورالعمل تشكيل ستاد راهبردي شهر خالق"ـ تصويب

-١١-٥گذاري معابر مـورخ  رشت در خصوص  نامگذاري معابر پيرو هفتادوهفتمين نشست كميسيون نام  ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري
 ، به شرح؛١٤٠٠

-كوچـه اول، نـامتعداد دو كوچه واقع دركمربندي خرمشهر ـ بلوار شهيد پور ابراهيمي ـ روبروي اداره اطالعات  قبل از  گذاري* نام
 از ابتدا تا انتها مرتب و انجام پذيرد.  "شماره بندي زوج و فرد"گذاري مجدد كوچه ها به همان ترتيب 

بست با حفظ شماره به نام بن بست سوم به نام شهيد محمدكاكويي، نامگذاري بن-١٧٩خيابان  -بست واقع در بلوار گيالن* تغييرنام بن
  .  ") ٣بست شهيد محمد كاكويي(بن"

گذاري كوچه جنب نانوايي بربري، نام–وينده ج شهيد بلوار راست سمت–كوچه دلدار   -گذاري كوچه اي واقع در بلوار شهيد باهنر* نام
  . "كوچه فجر  "به نام 

  . "ن كار آفرين ميدا"* نام گذاري ميدان فاقد نام واقع در بلوار ديلمان  ـ انتهاي بلوار آذر اندامي به نام 
سهم ريال( دو هزار و بيست ميليارد تومان) با ٢٠/ ٢٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهـرداري رشت، با مبلغ كل   ١٤٠١* تصويب بودجه پيشنهادي سال  

 مالي دارايي تملك اي،  سرمايه  دارايي  تملك  شامل(عمراني  بودجه  سهم  و)  ريال  ٩/ ٢٧٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به(درصد٤٦ ايبودجه هزينه
  . )ريال ١٠/ ٩٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ (به درصد ٥٤  )سنواتي شده قطعي ديون و

  ـ بررسي نامه هاي فرمانداري شهرستان رشت پيرامون اعتراض به مصوبات شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص موضوعاتي به شرح؛
  * شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري

  * ارزش منطقه اي
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 *   ١٤٠٠/ ٠٦/١١مورخ :       ٢٣جلسه شماره :   *
در محل ساختمان  ١٥:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، بيست و سومين جلسه١٤٠٠/  ٥/١١/ش مورخ  ٢٨٢٣/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره       

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.  محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس اسالمي   شوراي

  دستورات جلسه : 
افزايش اعتبار رديف    ٤٠/ ١١/ ٣مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٧٦٢  ـف رش رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري ( بهسازي و    ٤٠٢٠٢٠٠١در خصوص 

  ١٠٣٠١٠٠٢ريال و رديف    ١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  ريال ) مبلغ ٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ترميم پياده روها و جداول سطح شهر رشت) (به ازاي هر منطقه مبلغ  
ال  از رديف  ري  ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠و با كسر مبالغ مذكور جمعاً مبلغ  ريال  ١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠بلغم  ريال)   ٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠(به ازاي هر منطقه مبلغ  

جهت استقبال از نوروز و آذين بندي، زيباسازي،ترميم و رنگ    به   ١٠٣٠١٠٠٢و    ٤٠٢٠٢٠٠١و اضافه نمودن به رديفهاي    ٢٠١٠١٠٠٩اعتباري  
  . گلكاري و نصب المانهاي نوروزي و ... در سطح شهر آميزي جداول، 

شهرداري اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  مبلغ    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٦٤١  ـ ف رشرشت  پرداخت  خصوص  (يكصد  ريال  ١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در 
  .  (كمك به موسسات بخش خصوصي) ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري كمك مالي شركت هور آسمان وارنا،  ميليون تومان) 

در    دستگاه ساختمان يكدر خصوص در اختيار قراردادن    ١٤٠٠/ ١١/ ٥مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٦٣٦  ـ ف رش  رشت به شماره  ـ بررسي اليحه شهرداري 
  گيالن.  استان وفاضالب  ريال به شركت آب   ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠   مبلغ به  سال ٢  مدت  به  معوض  عنوان  به   حميديان،خيابان دانشجو،كوچه دوازدهم

(هزينه   ١٠٣٠١٠٠٢رديف  درخصوص افزايش اعتبار    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٢  ـف  ش ر   رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري
زيباسازي شهر شامل: آذين بندي نور پردازي، خريد، ساخت و مرمت آبنما) در سازمان سيما منظرو فضاي سبز شهري به  ،  بهسازي و 

مطالعات، طراحي و اجراي پروژه پارك تفريحي "نوان  تحت ع  ٢٠١٠١٠٠٩  و با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري  ريال١١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغ
  . ١٠٣٠١٠٠٢به رديف اضافه نمودن  و "اي) و گردشگري الكان (پارك دكتر جزيره

شهرداري  اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  ر   رشت  مبلغ    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥١  ـ ف  ش  پرداخت    پنج (ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠درخصوص 
  . )پذير آسيب  اقشار  به كمك  و ساماندهي( ١٥٠٣٠٢ اعتباري رديف  كمك مالي به آقاي آقاي محمودنجفي، از )تومان ميليون

شهرداري اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  رديف    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧مورخ  ١٤٠٠ـ٨٢٩٨  ـ ف  ر  ش رشت  اعتبار  افزايش  تحت   ٤٠٢٠١٠٠١در خصوص 
از رديف  و با كسر مبلغ مذكور  يال  ر  ١٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠بلغ  به مدر منطقه يك    "روكش آسفالت معابر اصلي و فرعي سطح شهر رشت "عنوان 

  .  ٤٠٢٠١٠٠١به رديف و اضافه نمودن  و اجراي پروژه آب خام)  (طراحي، نظارت  ٢٠١٠١٠٠٤

نامه بررسي  به شمارهـ  گيالن  استان  فاضالب  و  آب  شركت  محترم  عامل  مدير  و  مديره  هيئت  رئيس  مورخ  ١٤٠٠/ ١٠١/ ١٥٤٦٣ي  ي  /ص 
هاي آب طرحهاي فاضالب و بازسازي شبكهماده واحده قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه    ٣درخصوص تمديد مصوبه  تبصره   ١٤٠٠/ ١٠/ ٥

  مجلس شوراي اسالمي).  ١٣٧٧/ ٣/ ٢٤شهري (مصوبه مورخ 

  . هزار شهيد گيالن ٨رئيس ستاد كنگره  ـ ديدار و گفتگو با جناب سرهنگ غالمرضا ملك عليپور، 

شهرداري اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  خصوص    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٣٢٢  ـ ف  ر  ش رشت  به  در  سعدي  خيابان  بازگشايي  و  تملك 
سرگل   نمودن  ميدان  پادار  عنوان  رديفيبا  خيابان"تحت  مسير  بازگشايي  و  ميدانتملك  به  اعتباري"سرگلسعدي  كد  ٤٠١٠٤٠٠٤با 

(عمراني)"بودجه   اي  سرمايه  هاي  دارايي  كسر   "تملك  با  ميزان    و  به  پيشنهادي  هاي  ريال٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبالغ  رديف  اعتباري از 
  . ١٠٢٠١٠٠٦  اعتباري  رديف از   و ٦٠٦٠١٠١٥، ٥٠٣٠١٠١٤ ،  ٢٠٣٠١٠١٤،  ٢٠١٠١٠٠٩،  ٤٠١٠٢٠٠٢ ،  ٤٠١٠١٠٠٢ ؛شرح 
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  مذاكرات :   *خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد آيت ا.. آبدرجگر، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
ت دولت به شهر رشت و گيالن اظهار كرد:  أرئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به سفر رئيس جمهور و هي  ،محمد حسين واثق كارگرنياسپس آقاي  

خوبي از اين سفر براي رئيس جمهور و وزرا و همچنين    ي  خاطره  ..مردمان شهر رشت و گيالن همواره به ميهمان نوازي شهره عام و خاص بوده اند و ان شاا
از مديران عالي دولت در گيالن تقاضا داريم اليه هاي پنهان مشكالت شهر رشت و گيالن را به    شهر رشت و گيالن رقم بخورد.بركات خوبي براي مردمان  

رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه    دغدغه هاي مردم به صورت مطلوب به دولتمردان اطالع رساني شود.  و خوبي به اطالع رئيس جمهور برسانند  
مكاران  رشت به عنوان مركز گيالن يك سوم از جمعيت استان را به صورت ثابت در درون خود جاي داده است بيان كرد: تا اين لحظه از بنده و ديگر هشهر  

ون دغدغه هايي  شورايي ام به عنوان منتخبين مردم مركز گيالن، دعوتي به منظور مالقات در سفر رياست جمهوري انجام نشده است و قصد داريم از اين تريب 
از    است وهاي مردم رشت  دفنگاه زباله سراوان به عنوان يكي از بزرگترين دغدغه  را كه سالهاست مردم رشت با آن دست به گريبان هستند مجددا تكرار كنيم.

مين أث زباله سوز در مرحله ت سفانه شهر رشت همچنان در موضوع احداأشيرآبه هاي ناشي از سراوان آسيب شديدي به محيط زيست وارد شده است و مت
با اشاره به    ايشان  اميد داريم با نگاه ويژه دولت و اختصاص اعتبارات دولتي هر چه سريعتر شاهد احداث زباله سوز سراوان باشيم.  . از اين رواعتبار قرار دارد

به منظور ساماندهي   اعتبار  تصريح كرد: در سفر گذشته هيداختصاص  بأ و رودخانه رشت  به منظور ساماندهي دو رودخانه رشت  ت دولت  اعتباري  ه گيالن 
رئيس شوراي    مديريت ها به درستي هزينه نشد و در نهايت نيز اقدام موثري از اين بابت مشاهده نمي شود.  ءسفانه به دليل سوأاختصاص پيدا كرد كه مت

هاي فراواني دارند و طي صحبتي كه با چند تن از  شهروندان از اين بابت گاليه   سفانهأاسالمي شهر رشت با ابراز گاليه از وضعيت سد معبر در رشت بيان كرد: مت
مندي از ظرفيت نيروهاي پليس در حوزه سد  كارگرنيا به عدم بهرهآقاي  لين سد معبر داشتم كمبود نيرو را يكي از داليل افزايش اين مشكل اعالم كردند.ئومس

عوامل انتظامي در رفع مشكالت سد معبر استفاده كند و با توجه به اينكه رشت يك شهر توريستي است بايد    معبر اشاره كرد و گفت: بايد شهرداري رشت از
شهرداري رشت پاسخگوي مشكالت    ١٣٧در روز گذشته با حضور در مجموعه سامانه    اي مديريت شود كه مشكلي از اين بابت ايجاد نشود.فضاي شهري به گونه

در   كه تماس ها از سوي همكاران شهرداري رشت و پيرامون تعيين تكليف و تبديل وضعيت نيروهاي ايثارگر شهرداري رشت بود  بخشي از اين .شهروندان بودم
كشور پيرامون ساماندهي و تبديل وضعيت نيروهاي ايثارگر شاغل در ادارات و دستگاه ها از جمله شهرداري    ١٤٠٠راستاي اجراي تكليف بند (د) قانون بودجه  

اهتمام بيشتري داشته باشد و هر چه سريعتر با ارسال ليست مشخصات اين سيصد نفر، تبديل    هانتظار داريم شهردار رشت در اين بار   د انجام گردد.بايرشت  
آنها انجام شود. است كه  سفانه چند سالي  أشهرداري رشت به شورا بيان كرد: مت  ١٤٠٢رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به تقديم بودجه    وضعيت 

اي واقعي و با در نظر گرفتن تمامي ضوابط تدوين شده باشد تا در  تحقق بودجه شهرداري رشت با بودجه پيشنهادي فاصله دارد و اميدواريم اين بار بودجه
شهرداري    ١٤٠٠ودجه سال  تغيير مداوم برخي از رديفهاي ب  نهايت شاهد جابجايي رديف هاي بودجه و يا مسكوت ماندن برخي از رديف هاي بودجه نباشيم.

 .دارد  تناقض  ساليانه  بودجه  در  شده  بيني  پيش  هاي  برنامه  با  اقدام  اين  و  هستيم  بودجه   هاي ديف ر  دائما شاهد تغيير  متاسفانه  رشت پذيرفتني نيست.

  نطق قبل از دستور ناطق اول:
داشت:   اظهار  شهررشت  اسالمي  شوراي  رييس  نائب  عزيزي،  مجيد  جناب  آقاي  ميزبان  جمعه  مستحضريد  كه  رئيسيآقاي  همانطور  محترم    ،دكتر  رياست 

حياتي    هاي اساسي وه  جمهوري اسالمي هستيم كه اميدوارم با برنامه ريزي هاي درست و بر آوردهاي منطقي و اصولي مديران استاني با الويت بخشي به پروژ 
در    كه   ستاهر چند معضل اساسي استان پروژهاي اساسي همچون صنعت و كشاورزي و گردشگري استان    انشاءاهللا بعضي از مشكالت استان بر طرف گردد،

د كه اعضاي  رياست محترم جمهوري در جريان باشن  ،حضرت آيت اهللا رئيسي.  صورت رونق آنها اصلي ترين مشكل استان يعني بيكاري را مرتفع مي نمايد
نمايندگان و ودفاتر    اشتغال   خصوص  در  باسواد  و  مستعد، خالق  جوانان  مراجعات  شاهد   روز   هر  خصوصي  بخش  حتي  و  دولتي  مديران  ديگر   محترم شورا 

كه الزمه اش بازسازي و احياي زيرساخت    است   شاورزي و احياي صنعت گردشگري ك   محصوالت  رونق  و  صنعتي  توليدات  موانع  رفع هم  آن حل راه  كه  هستند،
البته مسئولين استاني نبايد از مباحث فرهنگي و زيرساخت هاي آن همچون تاالر بزرگ شهر و مراكز هنري غافل باشند.متاسفانه موضوع    .ستا هاي استاني  

بهبود معيشت قشر   ه ويژهترويج هنر و حفظ شادابي جامعه و ب  هتجن عزيزان در  ي كرونا باعث آسيب جدي به قشر هنرمندان شد و احيا و زمينه فعاليت براي ا 
توسط شهردار محترم تقديم    ١٤٠٠در سال اول اين دوره اولين اليحه بودجه پيشنهادي سال  آقاي عزيزي افزودند:        اهميت مي باشد.  زهنرمندان بسيار حائ
  مناطق  موجود  وضعيت  حفظ  با  برخوردار  كم   مناطق   بهبود وضعيت محالت  آن  اميدوارم با توجه به رويكرد شوراي ششم كه هدفكه    شوراي ششم گرديد

  از   بسا  چه  كه  باشد  محالت  ورزش  و  زيست  محيط  و  بهداشتي  و   سبز  فضاي  و  فرهنگي   هاي  شاخصه  بردن  باال  راستاي  در  هم  بودجه  رويكرد  برخودار است،
ه  و همچنان در محروميت ب   اند  حال تحت هر دليلي مورد غفلت و بي مهري قرار گرفتهو  محالتي كه در دوره هاي گذشته    روم هستند.مح  اوليه  مناسب  امكانات

  براي بهبود شاخصه هاي توسعه متوازن شهر و محالت مذكور مبذول دارند.   اي  هاي تخصصي عنايت ويژهكميسيون  اميدوارم همكاران بنده در .  سر مي برند



  

~ ۶٩ ~ 
 

  نطق قبل از دستور ناطق دوم:
  استان گيالن  به  ايران  جمهور  رئيس   رئيسي،  اهللا  آيت  سفر  به  اشاره  در ادامه آقاي هادي رمضاني، رييس كميسيون توسعه پايدار شوراي اسالمي شهر رشت با

  .شود  برطرف  گيالن  و  شهر  بر  حاكم  مشكالت  اين  جدي  و  ويژه  اهتمام  با  و  باشد  مبارك  و  ميمون  ما  استان  و  شهر  براي   سفر   اين  اميدواريم:  كرد  اظهار
كارگران  : انتظار مي رود در تنظيم اين قراردادها به حقوق  ، تصريح كردقراردادهاي نيروهاي حجمي شهرداري رشت رو به اتمام است اينكه  رمضاني با بيان  آقاي  

توانمندي ندارند استفاده نشود  أبا ت  ايشان  .توجه فراوان شود از افرادي كه در انعقاد قراردادهاي اين چنيني  اينكه  تقاضا دارم در بحث  اذعان داشتكيد به   :
خي از اين نيروها به واسطه حقوق ناچيز  بر  پرداخت حقوق كارگران نيز توجه بيشتري معطوف شود و اين نيروها همواره بابت ميزان دريافتي شان گاليه دارند.

اعضاي شورا امانتداران و حاميان اين قشر از همكاران شهرداري هستند و بايد از حقوق آنان   ، دريافتي، خود را از بسياري از خدمات و امكانات محروم كرده اند
كنند. همچنين    دفاع  امورايشان  انجام  جهت  شركتي  كارگران  استفاده  از  انتقاد  انجام    با  براي  نيروها  اين  از  موارد  از  برخي  در  گويا  كرد:  بيان  شخصي 

رانندگان  آقاي    .نيست  پذيرفتني  اصالً  كه  كنندمي   استفاده  شخصي امور به  گفت:  و  كرد  اشاره  رشت  شهرداري  استيجاري  رانندگان  وضعيت  به  رمضاني 
ها بهره  دارم در اين خصوص يك بازنگري صورت بپذيرد تا اين قشر زحمتكش نيز از حداقلاستيجاري شهرداري رشت پاداش و عيدي تعلق نمي گيرد و تقاضا  

  مند گردند. 

    نطق قبل از دستور ناطق سوم:
ز  مردم رشت در شورا در رو   نمايندگان  از  اينكه  از  انتقاد  باشوراي اسالمي شهر رشت    در ادامه آقاي مسعود عباس نژاد، رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك

  پور،   قلي  سردار  جنگلي،  كوچك  ميرزا  سردار  همچون  شهدايي  شهر  رشت،   معارفه استاندار و فرماندار دعوت نشدند اظهار كرد: اگر قرار است رئيس جمهور در 
د، بايد  نطاهرنيا، حضور پيدا كند مسافر، سجاد  سعي  زاده،كوچك   حامد  نيا،  سيرت  اسماعيل  نوري،  بابك  بين،حق  سردار   سيرت،  خوش  سردار  امالكي،  سردار

عباس نژاد با بيان اينكه رئيس جمهور از طريق ويدئو    آقاي   .باشند  داشته  حضور    منتخبين مردم رشت در شورا نيز براي بيان دغدغه هاي مردمان اين شهر
نمايندگان مردم رشت در شوراي اسالمي شهر رشت    زود: يقيناًكنفرانس مي تواند مباحث مورد نظر را به اطالع استاندار گيالن و ديگر مديران دولتي برساند اف

  حضور   مختلف  هاي  دستگاه   ساي جمهور نمايندگان دولت درؤر،  بهتر از ديگران نسبت به مشكالت اين شهر آگاهي دارند و پيش از اين در سفرهاي پيشين
به راه اندازي هشتك بازديد    ايشان    ميداني از وضعيت سراوان و رودخانه هاي رشت بازديد كنند.ورت  ص  به  داريم  انتظار رئيسي اهللا  آيت از  ما  و  كردند مي  پيدا

ور كند  ميداني رئيس جمهور از رودخانه هاي رشت و سراوان اشاره كرد و گفت: برخي از مسيرهاي مشخص را كه قرار است رئيس جمهور در رشت از آن عب
پاكبان ها و نگهبان هاي  آقاي    ي باز هم مشكالت رشت پنهان باقي مي ماند.اند و با چنين اقداماتبزك و دوزك كرده انتقاد از وضعيت البسه  با  عباس نژاد 

  زمستان   و  پائيز  فصل  مناسب    شهرداري رشت تصريح كرد: لباسي كه توسط شركت ها به اين كارگران داده شده است بسيار نامناسب است كه به هيچ وجه
نيروهاي ايثارگر شهرداري رشت نيز شاهد كم كاري هاي فراواني هستيم بيان كرد: بارها از اين بابت به شهردار    به اينكه در خصوصايشان با اشاره      .نيست

  عباس نژاد با اشاره به اينكه شوراي آقاي    رشت تذكر داده ايم و گويا هيچ رقبتي براي تبديل وضعيت نيروهاي ايثارگر شاغل در شهرداري رشت وجود ندارد.
  دهم داديم و مجدد تذكر مي   تذكر بابت اين  از بارها و شود  مي استفاده ساعته ٢٤ صورت  به نگهبان نيروهاي از  ششم رشت براي تغيير مثبت آمده است افزود:

  به   و  خيالي  رشت  شهرداري  ١٤٠١  پيشنهادي سال   بودجه  ايشان در مورد بودجه هم عنوان داشتند:  ندارد  شورا  تذكرات  به  توجهي   گونه   هيچ   رشت  شهردار  اما
با تبريك ايام ميالد حضرت زهرا اظهار داشت:    هزار شهيد گيالن  ٨رئيس ستاد كنگره    در ادامه جناب سرهنگ غالمرضا ملك عليپور،   از واقعيت است.  دور

- برگزار مي  ١٤٠٤ا براي دومين كنگره كه در سالسال زمان صرف شد. م  ٧انجام شد كه براي برنامه ريزي و تدوين آن حدود    ٩٥ي ما در سال  اولين كنگره
، كنگره ي شهيد انصاري و شهداي كارمند وكنگره شهيد سردار  ١٤٠١مدنظر داريم كه شامل كنگره شهداي دانشجوي استان    ١٤٠٤گردد، چند بيش كنگره  
تبليغات در سال  ١٤٠٢دلها و شهيد حق بين   به افتخار آفريني     برگزار مي گردد.  ١٤٠٣، كنگره ميرزا و شهداي روحانيون وكنگره مداح و  ايشان با اشاره 

ر اسناد به چشم  رزمندگان استان گيالن افزودند:اگر در مركز اسناد جنگ بررسي شود مي بينيم كه افتخارات بسيار زيادي از شهداي ما و شجاعت گيالني ها د
ين افتخارات ندارند و اگر اعتقاد داريم كه جنگ، گنج است و حضرت آقا فرمودند اگر در  مي خورد اما به علت عدم پرداخت به اين ها مردم آشنايي زيادي با ا

كار    ٦سال پژوهش شود جا براي كار دارد پس بايد اين كار را به طور تخصصي انجام دهيم.از همين رو اين امر به دپارتمان نياز دارد و ما    ٨٠خصوص جنگ  
  ٥٩١٧تمان در نظر گرفتيم. با توجه به اينكه بعد از گذشت اولين كنگره تاكنون آمار والدين در قيد حيات شهدا از  ميز تخصصي را در قالب اين دپار  ٦گروه و  
جناب سرهنگ     نفر از رزمندگان ما ازدنيا رفتنداين كار به سرعت و ممارست بيشتري نيازمند است.  ٥٠٠نفر تقليل پيدا كرده و در دوره كرونا    ٢٠٠٧نفر به  

ساماندهي تابلوها و يادمان هاي شهدا  و احيا و مرمت    -١تقاضاي همكاري در زمينه هاي ذيل را از شوراي شهر و شهرداري رشت خواستار شدند:   ملك عليپور  
ابلو با عكس  تهيه يادمان ها و اِلمان هاي جديد و نصب اِلمان شهداي ترور در محل ترور  و يا منقش كردن ت -٢تابلو)    ٨٨٠و رنگ آميزي مجدد آنها (حدود  

پيشنهاد ما    شهدا در ساختمان هاي بلند شهر  و سوم نياز به ايجاد يادمان متمركز شهدا در رشت  و همچنين نياز به مكاني براي برگزاري كنگره است كه
به شورا   ١٤٠١ر ميلياردي بودجه با تقديم اليحه دو هزا سپس آقاي اميرحسين علوي، شهردار رشت  ساختمان متعلق به شهرداري در پياده راه شهرداري است.

ايشان با اشاره به اينكه برخي از رديف هاي بودجه    .اظهار كرد: يكي از دغدغه هاي اصلي مجموعه مديريت شهري رشت عدم برنامه راهبردي مصوب مي باشد
آقاي علوي به    بودجه ها براي اقدامات ديگر استفاده شد.به واقعيت اجرايي و عملياتي نرسيد اظهار كرد: به همين علت با جابجايي رديف از آن  ١٤٠٠در سال 

حقق  تالش مجموعه شهرداري رشت پيرامون منابع درآمدي اشاره كرد و گفت: رشد درآمدي قابل توجهي را طي چند ماه اخير شاهد هستيم و در حوزه ت 
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به شوراي ششم رشت به عنوان    ايشان   تحقق بودجه نزديك مي شويم.درآمد با تالش مجموعه شهرداري رشت درآمدها افزايش پيدا كرده است و هر روز به  
رنامه هايي ارائه  يكي از بهترين مقاطع كار و خدمت اشاره كرد وعنوان داشت: در روز ارائه برنامه در تحقق بودجه سال جاري و پيش بيني بودجه سال آينده ب

شهردار رشت با اشاره به        مه ريزي هايي انجام شده است.كرديم و در عمده منافع درآمدي در حوزه تخلفات، منابع فروش اموال و امالك و دريافت وام برنا
هاي  پيش بيني كرده ايم بيان كرد: در سال آينده نهصد ميليارد تومان براي هزينه  ١٤٠١ميليارد تومان در حوزه عوارض ساختماني در بودجه    ٥٩٥اينكه  

با قدرداني از همراهي اعضاي شورا در    ايشان   .بيني كرده ايم ر سال آينده پيشميليارد تومان د  ٦٠سبز نيز  جاري در نظر گرفته شده است و در بخش فضاي 
شهردار رشت ادامه داد: موضوعاتي     بررسي لوايح ارسالي از سوي شهرداري رشت افزود: اميدواريم با اين روند مشكالتي كه در گذشته بود را شاهد نباشيم.

مين شوند.  أتحقق يابد تا امكانات لجستيكي كه از نيازهاي شهر و شهرداري است، ت  بايدشود،  ده محسوب ميدرآمدهاي پيش بيني ش  ءمانند دريافت وام كه جز
رت كشور رشد  همچنين برخي از معوقات شهرداري مانند رديف هاي ارزش افزوده نيز با همكاري سازمان امور مالياتي و سازمان شهرداريها و دهياريهاي وزا 

است داشته  توجهي  ب  با.قابل  بودجه  توجه  تحقق  به  روز  كه شهرداري رشت، هر  است  اين  بيانگر  آمارهاي موجود  پنجگانه شهرداري  مناطق  درآمد  ه تحقق 
به عمده درآمدهاي شهرداري از جمله ماليات  ايشان    .محقق شود  ١٤٠٠شود و تالش بر اين است تا بودجه هزار و دويست و پنجاه ميلياردي سال  نزديكتر مي
ميليارد    ٢٠٠هزار ميلياردي،    ٢وده، عوارض و تخلفات ساختماني، فروش اموال و امالك و دريافت وام اشاره كرد و افزود: عالوه بر اليحه بودجه  بر ارزش افز

اي زيرساختي  ديگر نيز به صورت ضابطه تقديم شوراي اسالمي شهر رشت مي شود كه براي مازاد دريافت منابع اعتباري مانند وام يا اوراق مشاركت و پروژه 
با توجه به مشكالت مربوط به نيروهاي حجمي و شركتي، تالش    .شوند، صرف خواهد شدهمانند بازگشايي مسير و پروژه هايي كه موجب توليد ثروت مي

و روب و پيشگيري از    نموديم هزينه هاي مربوط به حقوق و دستمزد نيروهاي رفت و روب و فضاي سبز، ساماندهي و افزايش يابد. به طوري كه هزينه رفت
ميليارد براي   ٦٠ميليارد تومان به  ٣٨ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين هزينه جاري فضاي سبز از  ١٨٤ميليارد تومان در سال گذشته به  ١٢٤تخلفات، از 

ي جاري از جمله دستمزد، بيمه، رفاهيات كاركنان  علوي با اشاره در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به هزينه ها آقاي  .سال آينده پيش بيني شده است
از پروژهايي كه قابليت اجرا دارند و مربوط به نگهداشت شهر مي شوند به سمت شهرداريهاي    ١٩كه با رشد   درصدي پيش بيني شده است، گفت: بخشي 

درصد نيز در زمره پروژهاي    ١٥درصد پروژه ها مستمر و    ٨٥.شد  نيز به حوزه معاونتها ارجاع داده خواهند  مناطق هدايت شده اند و انجام پروژه هاي كالن 
ميليارد تومان پيش بيني شده است و همچنين براي پروژه هاي   ١٠٦جديد شهرداري رشت قرار دارند. اين در حالي است كه جهت اجراي آسفالت سطح شهر 

ميليارد تومان در نظر    ١٠٠روژهاي خرد مانند ايستگاه اتوبوس براي سال آينده  هكتاري پشت بيمارستان قائم و ديگر پ  ١٤سرمايه گذاري مانند پروژه پارك  
شهردار رشت در ادامه گفت: براي بهسازي منطقه سراوان نيز رديف اعتباري در نظر گرفته شده است و منتظر جذب اعتبارات دولتي مي     .گرفته شده است

درصد افزايش نيز براي آسفالت مناطق در نظر گرفته شده    ١١٠ي ساماندهي ورودي هاي شهر و حدود  ميليون تومان برا ٥٠٠ميليارد و    ١٤باشيم. ضمن اينكه  
گيري ساختمانها و سقف  جهت هوشمند سازي و مرمت ساختمانهاي تاريخي نيز اعتباراتي در نظر گرفته شده است و به زودي براي مرمت و رطوبت  .است

  .اينكه براي زيباسازي سطح شهر نيز مبلغ قابل توجهي در بودجه سال آينده پيش بيني شده است  ساختمان ساعت فراخوان داده خواهد شد. ضمن
نماينده مردم و شهرداري به عنوان حافظ منافع مردم بايد   شهردار رشت در پايان تعيين تكليف تاالب عينك را از مسئوالن خواستار شد و گفت: شورا به عنوان 

ردشگري شهر ورود كند و اختيارات الزم به مجموعه مديريت شهري رشت داده شود تا بتواند موتور محرك توسعه گردشگري را  در حوزه ايجاد زير ساختهاي گ
با اشاره به تقديم بودجه سال  آقاي     .به حركت درآورد توسط شهردار رشت به شورا اظهار كرد: بنده انتظار داشتم كه در سال    ١٤٠١سيد شمس شفيعي 

  براي   فرمولي  هيچ  از  شد  مشخص   رشت  شهردار  علوي  حسين  آقاي سيد امير  هايصحبت    ودجه شهرداري علمي تدوين شود اما پس ازتا حدودي ب  ١٤٠١
شهرداري ها از سوي وزارت    ١٤٠١رييس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا گفت: برابر ابالغ بخشنامه بودجه سال     .است  نشدهاستفاده    آينده  سال  بودجه

گانه رعايت نشده است و  ٥درصد بايد باشد كه در شهرداري هاي مناطق    ٤٠نسبت بودجه عمراني به كل بودجه شهرداري حداقل    ٦٨كشور برابر حكم ماده  
  . سيون بودجه حتما اصالح خواهيم كرديكه ما در كم.درصد و ..    ٣٠درصد، منطقه سه    ٢٢باشد به عنوان مثال منطقه دو  خالف ضوابط بودجه مي

اي در نظر گرفته نشده است. ما به دنبال بسته شدن  با بيان اينكه اين بودجه داراي مشكالت بسيار زيادي است، گفت: در بخش ورزش محالت بودجه   ايشان
وراي شهر رشت با  رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي ش    اي هستيم تا تمام مردم از آن استفاده كنند.صورت برنامه صورت عملياتي و همچنين بهبودجه به 
به  بودجه    ٢احتمال تخصيص بودجه    اشاره  در نظر گرفته شود در  اعتبار  اين  پسماند در شهر رشت، گفت: چنانچه  به معضل  از طريق دولت  هزارميلياردي 

اي اشكاالت جدي  ضوابط بودجه   بحث  در ه شفيعي با تاكيد به اينك آقاي     .شدمي  گرفته   نظر  در  بايد  ايسرمايه   حساب  رديف  در ريزي كرد وشهرداري بايد برنامه
  موجود   منابع  تقويت  و  اصالح  و  است  نشده  ديده  ١٤٠١  بودجه  بخشنامه  ٧  بند  در   گوناگون   اقشار  به  رسانيخدمات   در  توزيعي   عدالت  وجود دارد بيان كرد:

با اشاره به اولويت قرار دادن بافت  ايشان      خطا است.قطعاً   اين  و  ندارد  وجود  فايننس  دادهاي  قرار  و  مشاركت  اوراق  از   گيريبهره   و  منابع  تأمين  و  درآمدي
است، گسترش شهر الكترونيك و آموزش شهروندي بودجه خاصي را شامل نشده و در كليات    ١٤٠١ناكارآمد شهر رشت، گفت: اين يك اقدام مثبت در بودجه  

كند نبايد  ها است، كسي كه بودجه را ارائه ميآپ بخشي از امور مديريت شهري به استارت  ، واگذاري٢٢ترين بخش بودجه يعني بخش قرار دارد، همچنين مهم
جمهور دالر و نفت و... را با عدد و رقم  عضو شوراي شهر رشت ادامه داد: در كليات بودجه كشور نيز رئيس   سخنراني كند و بايد با عدد و رقم صحبت كند.

  شود. اي است و اگر انجام نشود تخلف محسوب مي ها توسط استارت آپ ها از ضوابط بودجه بخشي از پروژه دهد. واگذاري  شده ارائه ميبينيپيش 
هاي جاري  درصد هزينه   ١هاي مطالعاتي بايد حداقل  بيني اعتبار براي پروژه بيني اعتبار الزم براي حوادث غيرمترقبه، گفت: پيش با اشاره به پيش   آقاي شفيعي

شكلش نيز به اين   و  اي، گفت: اين بودجه سربا اشاره به تكاليف بودجه   ايشان   باشد كه در غير اين صورت تخلف است و اين اتفاق متأسفانه رخ نداده است.
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با اشاره به  رئيس كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا،     شده است.   صورت كامالً غيرعلمي بستهآيد كه حتي كليات آن نيز رأي بياورد؛ اين بودجه به نمي
ظف به پرداخت نيم درصد از درآمد وصولي خود  ها موهاي مختلف بودجه اظهار داشت: موارد الزم براي بازنشستگان ديده نشده است، همچنين شهرداري بخش

  هاي شهرستان خود اختصاص دهند كه اين نيم درصد رعايت نشده است. را به نهاد كتابخانه 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
يرخانه  در دب  ١٤٠٠/ ١٠/ ٣٠مورخ    ٢٧٦٥ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ١٠/ ٣٠مورخ  ١٤٠٠ـ٨٤١٦  ـف  ش ر   ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ١

پيوست   به  سال  شورا  رش ١٤٠١بودجه  افزايش    تشهرداري  سال  ٦٠با  بودجه  به  نسبت  مبلغ ١٤٠٠درصدي  به  منابع  حيث  از   ،  
مبلغ  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ به  نيز  مصارف  از حيث  و  تومان)  هزارميليارد  دو  (معادل  ميليارد  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ريال  دوهزار  ريال(معادل 

  تملك  اي،  سرمايه  دارايي  تملك   شامل(    عمراني  بودجه  سهم   و)  ريال  ٩/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به(درصد٤٥    نه اي تومان) كه سهم بودجه هزي
با قيد يك فوريت توسط شهردار محترم رشت  )ريال  ١١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به(   درصد٥٥  نيز   )سنواتي  شده  قطعي  ديون  و  مالي  دارايي

بحث از  تبادل  تقديم شورا گرديد و پس  به  و  به صورت  عادي  آرا مقرر شد  اتفاق  به  فوريت آن،  با يك  اخذ رأي ضمن مخالفت  و  نظر 
  هاي ذيربط ارجاع شود. كميسيون

در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ٢٨٥٢ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٤٩١  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري  ـ  ٢
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ   "شهر خالق رشت   ي ستاد راهبرد  ل يكدستورالعمل تش   "در خصوص

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

در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ٢٨٥٠شماره  ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١١/ ٥مورخ  ١٤٠٠ـ٨٤١٢  ـف رشرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٣
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي    "يدستگاه خودرو سبك خدمات شهر  ١٥  د يخر  "در خصوص

  ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

  

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه   رديف 
نظر 

  كميسيون 
  

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ١١/ ٣مورخ  ١٤٠٠ـ٧٧٦٢  ـف رشرشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري
نظر    ١٤٠٠/ ١١/ ٤مورخ    ٢٨١١به شماره   در  اينكه شهرداري رشت  بر  در دبيرخانه شورا مبني 

  ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ    ١٠٣٠١٠٠٢و    ٤٠٢٠٢٠٠١دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار رديفهاي
  ريال به شرح؛  

اعتباري   رديف  پياده  ٤٠٢٠٢٠٠١ـ  و ترميم  بهسازي  (به    (  و جداول سطح شهر رشت)  روها 
  .ريال  ١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مبلغ   ريال )٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ازاي هر منطقه مبلغ 

بندي   ١٠٣٠١٠٠٢رديف  ـ   آذين  شامل:  شهر  سازي  زيبا  و  بهسازي  ـ    نورپردازيـ    (هزينه 
المان مرمت  و  ساخت  مبلغ  ـ    ها خريد،  منطقه  هر  ازاي  (به   (... و  آبنماها  نگهداشت 

٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  ( اعتباري    ريال١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  ريال  رديف  از  مذكور  مبالغ  كسر  با  و 
مطالعات، طراحي و اجراي پروژه پارك تفريحي و گردشگري الكان (پارك دكتر  "  ٢٠١٠١٠٠٩

با عنايت به نزديك شدن به  ، ١٠٣٠١٠٠٢و    ٤٠٢٠٢٠٠١و اضافه نمودن به رديفهاي  "  جزيره اي )
آماده   لزوم  و  سال  بندي،  پايان  آذين  و  نوروز  از  استقبال  جهت  رشت  شهر  سازي 

  گلكاري و نصب المانهاي نوروزي و ... در سطح شهر   زيباسازي،ترميم و رنگ آميزي جداول،
  اقدام نمايد.  با توجه به كمبود اعتبار در رديف هاي مذكور،
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منطقه و    ٥سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري رشت عنوان داشت: در هيچ يك از  درابتدا خانم طيبه بينا سرپرست سازمان    خالصه مفيد مذاكرات  :
  محله رشت رديف بودجه اي جهت كاشت و نگهداري گل و گياه ديده نشده و هدف از اين طرح اورهال كردن و رنگ آميزي مجدد جداول و تهيه گل و   ٥٥

تهيه   به  سفره هفت سين در مناطق و يك سفره ه  ٥گياه و درختكاري و  برنامه كاشت گل و گياه  پياده راه است. طرح كامالً آماده است و  فت سين در 
سپس آقاي رضا عاشري،عضو شوراي شهر رشت با اشاره    منطقه يك كارشناس و يك نماينده دارد.  ٥مناطق داده شده و سازمان نيز به عنوان ناظرعالي در  

رديف اعتبار يجهت آذين بندي خيابانها برا ي دهه فجر تقاضا شد اظهار داشت: چرا از اين رديف در يك  به اينكه چندي پيش در اليحه جداگانه اي تغيير  
در ادامه آقاي چراغي،   درخواست شده و هر دو در يك درخواست مطرح نشد در صورتكيه هر دو موضوع يكي است.  ١٥٠/١و در مرحله بعدي  ١٠٠/١مرحله 

نوان داشت: در جلسات قبل اين دغدغه مطرح شد كه در سال جاري زودتر به استقبال بهار برويم و چون اين رديف  مدير برنامه و بودجه شهرداري رشت ع
پاسخ  نوروز است.ايشان در  برگزار كردن مراسم  تر  بهتر و شكيل  به جهت هر چه  به مناطق  از اين طرح كمك  پنج گانه هزينه شده هدف  به    در مناطق 

گفت كه  آقاي شفيعي(  هاي  پاسخ  صحبت  پذيرد)  اصالح صورت  اينكه  به شرط  موافقم  كليات طرح  با  بنده  و  است  بودجه  پيشنهاد خالف ضوابط  اين  ند: 
در ادامه آقاي عباس نژادبا اشاره به اينكه عيد    ديده شده و در حيطه اختيارات شهردار است و منافاتي با ضوابط بودجه ندارد.  ٢٨دادند:.اين موضوع در ماده  

: متأسفانه  ه ناگهان اتفاق بيوفتد، طرح بايد زودتر ارائه ميشد تا كامالً بررسي شود نه اينكه به بهانه كمبود وقت دو فوريتي ارائه شود؛ افزودندحادثه نيست ك 
ت هست كه  در شهرداري رشت تصميمات سليقه اي گرفته مي شود و شخص محور است نه برنامه محور، اگر مويد آن هم در رديف بودجه هايي مثل مطالعا 

ت نخورده باقي  دست نخورده باقي مانده و از آن كسر و به ساير رديف ها اضافه مي شود، اگر اين رديف ها از ابتدا قصد انجام كار داشتند بودجه آنها دس
نم چرا سازمان سيما و منظر  ميليون تومان به مناطق در حوزه اختيارات سيما و منظر نيست و نمي دا  ٢٥٠نمي ماند.ضمن اينكه بنظر بنده اين اختصاص  

سپس آقاي محمدرضا شيرزاد، معاون خدمات شهر شهرداري رشت    براي دفاع از اين برنامه آمده است و چرا خودِ سيما منظر اين طرح را اجرا نمي كند.
اه عيدانه در سطح رشت تدوين كردو  اظهار داشت: سازمان سيما و منظر امسال يك تغيير سياست داد و طرح كامل و جامع و دقيقي جهت كاشت گل و گي

    حتي در مورد جانمايي هفت سين مناطق و پياده راه شهرداري نيز همه ي جزييات  مشخص شده است.

شـورا: مصـوبه  اعتبار    متن  افزايش  خصوص   در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  با  فوريت  دو  تصويب  ضمن 
  ريال به شرح؛    ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ   ١٠٣٠١٠٠٢و   ٤٠٢٠٢٠٠١رديفهاي

اعتباري   رديف  مبلغ    ٤٠٢٠٢٠٠١ـ  منطقه  هر  ازاي  (به  رشت)  شهر  سطح  جداول  و  روها  پياده  ترميم  و  بهسازي   )
  . ريال ١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مبلغ   ريال )٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

بندي  ١٠٣٠١٠٠٢رديف  ـ   آذين  شامل:  شهر  سازي  زيبا  و  بهسازي  م ـ    نورپردازيـ    (هزينه  و  هاخريد، ساخت  المان  ـ    رمت 
و با كسر مبالغ مذكور از رديف    ريال١٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  ريال )  ٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نگهداشت آبنماها و ...) (به ازاي هر منطقه مبلغ  

و اضافه نمودن  "  مطالعات، طراحي و اجراي پروژه پارك تفريحي و گردشگري الكان (پارك دكتر جزيره اي ) "  ٢٠١٠١٠٠٩اعتباري  
 رأي مخالف، موافقت گرديد.   ٢رأي موافق و  ٧تن از اعضاي محترم شورا، با  ٩، با توجه حضور ١٠٣٠١٠٠٢و   ٤٠٢٠٢٠٠١به رديفهاي 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعيسيد شمس    ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☒  ☐  مهدي نوري هريس   ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ٢  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٧٣ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٦٤١  ـف رشرشت به شماره   اليحه دوفوريتي شهرداري
شهرداري رشت در نظر    در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ٢٨٥١به شماره   

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  تومان)  ريال  ١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد  ميليون  به  (يكصد  مالي  كمك 
درخواست   گيالن حسب  استان  شطرنج  گيالن   محترم  رئيسهيأت  استان  شطرنج    هيات 

واگذار   به  توجه  با  خزر  جام  ورزشي  مسابقات  رويداد  جهت  مالي  كمك  دريافت  بر  مبني 
مراسم   همچون  پيوسته  رويدادهاي  و  مسابقات  خدماتي  و  اجرايي  امور  كليه  نمودن 

تقاضاي دريافت مساعدت و كمك  كه  افتتاحيه ، اختتاميه و ... به شركت هور آسمان وارنا  
اند نموده  را  شهرداري  از  اعتباري  و    مالي  رديف  بخش    ١٥٠٢٠٧از  موسسات  به  (كمك 

  اقدام نمايد.  خصوصي)

      

بخش    خالصه مفيد مذاكرات : به كمك موسسات  رديف مختص  اين  اينكه  به  اشاره  بودجه شهرداري رشت،با  و  برنامه  آقاي چراغي، مدير  ادامه  در 
مانده است و بخاطر اينكه مغاير قانون نباشد شهرداري به شركت خصوصي مجري جام  ميليون تومان باقي    ٣٠٠خصوصي است، اظهار داشت:  از اين بودجه  

و بين المللي  خزر كمك مي كند. آقاي عباس نژاد اذعان داشت: از آنجا كه مسابقات جام خزر يا كاسپين مسابقات بين المللي است و بازتاب رسانه اي ملي  
 ام دهيم چرا كه معتبرترين جامي است كه در سطح رشت انجام مي شود.براي معرفي شهر خودمان بهتر است اين كمك را انج

ريال  ١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
  ات بخش خصوصي) (كمك به موسس   ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري  كمك مالي به شركت هور آسمان وارنا،(يكصد ميليون تومان)  

 خزر به اتفاق آرا موافقت گرديد.  سجهت برگزاري جام

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  عاشـريرضا   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒محمد حسين واثق    ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

شهرداري  دوفوريتي  شماره    اليحه  به  ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ٥مورخ  ١٤٠٠ـ٨٦٣٦  ـف رش رشت 
شماره    به  شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ٢٨٤٩شده  دبيرخانه  اينكه   در  بر  مفاد  مبني  برابر 

  و همچنين نامه شماره   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩صورتجلسه هم انديشي فرمانداري محترم رشت مورخ 
رشت    ١٤٠٠/ ١٠/ ٣٠مورخ  /ص  ١٤٠٠/ ١٠٠/ ١٧٢٦٠ شهرستان  فاضالب  و  آب  شهرداري    اداره 

قراردادن   اختيار  در  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  در  يكرشت  ساختمان  دستگاه 

      



  

~ ٧۴ ~ 
 

  

  

دوازدهم دانشجو،كوچه     مبلغ   به   سال  ٢  مدت   به  معوض  عنوان  به   حميديان،خيابان 
شركت   ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠ به  ن  وفاضالب   آب   ريال  گيالن، حسب  استانداري استان    به   محترم    امه 

تأمين  تسريع  و    الزام     موضوع  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٢مورخ    ١٤٠٠/ ٢٢٨/ ٢٣/ ٦٣٣١  شماره  ن  مكا   در 
منطقه حميديان رشت به عنوان يكي از مناطق جرم    در  ١٨مناسب جهت استقرار كالنتري 

تاييد  شهرداري،  توسط   امالك  تعرفه  از  پس  متأسفانه  كه    خيز   واقع   انتظامي  نيروي   مورد 
  وفاضالب   آب   شركت  به  متعلق    ساختمان  دستگاه  يك   تعرفه   به   توجه   با   حاليه  نگرديد، 

  ، اقدام نمايد. وي انتظامينير  توسط  منطقه در استان

: مفيد مذاكرات  براي    خالصه  مناسب  تأمين مكان  اظهار داشت: جهت  اين اليحه  كارگرنيا  در خصوص  در منطقه حميديان رشت    ١٨كالنتري  آقاي 
  ٢سال در اختيار كالنتري قرار بگيرد تا كالنتري بتواند طي اين    ٢،توافق شد يكي از ساختمان هاي شهرداري در اين منطقه كه بدون استفاده مانده طي  

 سال ساختماني را كه مدنظر دارد نوسازي و تجهيز كند.

دستگاه  يكبا مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص در اختيار قراردادن  ضمن تصويب دو فوريت    متن مصـوبه شـورا:
  ريال به شركت آب   ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠    مبلغ  به   سال  ٢  مدت   به  معوض  عنوان  به   خيابان دانشجو،كوچه دوازدهم  ساختمان در حميديان،

  ٩شركت آب و فاضالب استان گيالن، با  توسط    ١٨گيالن درصورت تأمين مكان مناسب جهت استقرار كالنتري    استان  وفاضالب 
 رأي مخالف، موافقت گرديد.   ١رأي موافق و  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
محمد حسين واثق    ٩

  كارگرنيا
☒  ☐      

      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

شهرداري شماره    اليحه  به  ر   رشت    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٢  ـف  ش 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٠مورخ   ٢٦٤٨ثبت شده به شماره   

(هزينه    ١٠٣٠١٠٠٢رديف  شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار  
و   ساخت  خريد،  پردازي،  نور  بندي  آذين  شامل:  شهر  زيباسازي  و  بهسازي 

من سيما  سازمان  در  آبنما)  شهري مرمت  سبز  فضاي  مبلغ ،  ظرو    به 
اعتباري  ريال١١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ رديف  از  مذكور  مبلغ  با كسر  تحت    ٢٠١٠١٠٠٩  و 

الكان  "عنوان   گردشگري  و  تفريحي  پارك  پروژه  اجراي  و  طراحي  مطالعات، 
با عنايت به پيش  ،  ١٠٣٠١٠٠٢به رديف اضافه نمودن    و  "(پارك دكتر جزيره اي)

مبارك دهه فجر   ايام  بودن  نوروز  رو  انجام هزينه    ١٤٠١و همچنين  و ضرورت 
  اقدام نمايد.  شهرداري رشت،  توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري

ــه  در كميســيون برنام
و حقوقي شورا  بودجه 
مطــرح و بــا اليحــه 
ــت  ــنهادي موافق پيش

  گرديد.
در كميسيون فرهنگي 
و اجتمـــاعي شـــورا 
مطــرح و بــا اليحــه 
ــت  ــنهادي موافق پيش

  گرديد.

٢٣  
  
  
٢٢  

٣/١١/١٤٠٠  
  
  

٥/١١/١٤٠٠  



  

~ ٧۵ ~ 
 

  

  

شـورا: مصـوبه  اعتبار    متن  افزايش  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  و    ١٠٣٠١٠٠٢رديف  با  بهسازي  (هزينه 
  به مبلغ ،  زيباسازي شهر شامل: آذين بندي نور پردازي، خريد، ساخت و مرمت آبنما) در سازمان سيما منظرو فضاي سبز شهري

اعتباري   ريال١١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ رديف  از  مذكور  مبلغ  كسر  با  عنوان    ٢٠١٠١٠٠٩  و  پارك  "تحت  پروژه  اجراي  و  طراحي  مطالعات، 
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ١٠٣٠١٠٠٢به رديف اضافه نمودن  و  "تفريحي و گردشگري الكان (پارك دكتر جزيره اي)

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒محمد حسين واثق    ٩
      ☐  ☒  نوري هريس مهدي   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

شهرداري شماره    اليحه  به  مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٣٢٢  ـ ف  ر  ش رشت 
در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٨مورخ    ٢٧٣٧ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٧

تملك و بازگشايي خيابان  شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت به جهت  
ميدان سرگل   به  نظر دارد؛  سعدي  اعتباري  در  رديف  به عدم  عنايت  با 

ان  رديفي تحت عنونسبت به پادار نمودن    مرتبط در بودجه سال جاري، 
سرگل" ميدان  به  سعدي  خيابان  مسير  بازگشايي  و  كد    "تملك  با 

بودجه    ٤٠١٠٤٠٠٤اعتباري   اي  "در  سرمايه  هاي  دارايي  تملك 
يك"(عمراني) كسر  منطقه  با  ميزان    و  به  پيشنهادي  مبالغ 

  ؛ شرح ذيل ه ب  از رديف هاي اعتباري ريال  ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

اعتباري    -١ رديف    فاز   احداث   و  ازگشاييب  عنوان "تحت    ٤٠١٠١٠٠٢از 
  ريال. ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ"وليعصرميدانبه) ع(علي  امام مسيربلواردوم

 احداث   و    تملك   مطالعات،"  عنوان   تحت  ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  رديف   از  - ٢
  جامع   طرح  براساس زيرگذر و تونل ، غيرهسمطح   و همسطح هاي تقاطع
  .  ريال  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  "ت رش  شهر   ترافيك و  نقل و حمل

  اجراي   و   طراحي  مطالعات،"  عنوان   تحت  ٢٠١٠١٠٠٩  اعتباري  رديف  از  - ٣
مبلغ    ")   اي  جزيره  دكتر  پارك(  الكان   گردشگري  و   تفريحي  پارك  پروژه

  .  ريال ٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

 و   ساماندهي  تكميل،"   عنوان  تحت  ٢٠٣٠١٠١٤  اعتباري  رديف  از  -٤

ــه  در كميســيون برنام
و حقوقي شورا  بودجه 
مطــرح و بــا اليحــه 
ــت  ــنهادي موافق پيش

  گرديد.
  
  

در كميسيون عمران و 
توســعه شــهري شــورا 
مطــرح و بــا اليحــه 
ــت  ــنهادي موافق پيش

  گرديد.
  

در كميسيون حمـل و 
نقــل و ترافيــك شــورا 
مطــرح و بــا اليحــه 
ــت  ــنهادي موافق پيش

  گرديد.
  

  

٢٣  
  
  
  
٢٣  
  
  
  
  
١٩  
  
  

٣/١١/١٤٠٠  
  
  
  

٤/١١/١٤٠٠  
  
  
  
  

٣/١١/١٤٠٠  
  
  



  

~ ٧۶ ~ 
 

  

  

  ريال.  ٤٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ "لندفيل سراوان  بهسازي

  اداري   ساختمان  احداث "   عنوان  تحت  ٥٠٣٠١٠١٤  اعتباري  رديف  از  -٥
  .  ريال ٤/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ "آلي  كود در واقع

 ورزشگاه   احداث   و  تملك"  عنوان  تحت  ٦٠٦٠١٠١٥  اعتباري  رديف  از  -٦
  ريال.  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ "سليمانداراب 

  رشت   شهر  امالك   مميزي "  عنوان   تحت  ١٠٢٠١٠٠٦  اعتباري   رديف   از    -٧
 ٤٠١٠٤٠٠٤و اضافه نمودن به رديف اعتباري    ريال ٨٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغ   "

ترافيك شهري از جمله مسائلي است كه امروزه كار  و  با عنايت به اينكه  
عبور و مرور و حمل و نقل در كالن شهرها را مشكل كرده است. با توجه  

بيش توليد  مشكالت    به  شهر،  سطح  در  آنها  تردد  و  خودروها  حد  از 
است  آمده  وجود  به  رشت  شهر  در  اي  عديده  رفع    ترافيكي  جهت  به 

    اقدام نمايد.  بخشي از مشكالت ذكر شده

نمودن    متن مصـوبه شـورا:  پادار  پيشنهادي شهرداري در خصوص  اليحه  مفاد  عنوان  با  تحت  بازگشايي  "رديفي  و  تملك 
منطقه  "تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)"در بودجه    ٤٠١٠٤٠٠٤با كد اعتباري    "مسير خيابان سعدي به ميدان سرگل

  ؛ شرح ذيل ه ب  از رديف هاي اعتباري ريال ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبالغ پيشنهادي به ميزان   و با كسر يك

اعتباري    -١ رديف    "وليعصر   ميدان  به )  ع(  علي   امام  بلوار  مسير  دوم  فاز  احداث   و  بازگشايي   عنوان"تحت    ٤٠١٠١٠٠٢از 
  .  ريال ٠٠٠/٥٠/ ٠٠٠/٠٠٠مبلغ

  زيرگذر   و  تونل  ،  غيرهسمطح   و   همسطح  هاي  تقاطع  احداث   و   تملك  مطالعات،"  عنوان  تحت  ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  رديف  از  -٢
  .  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/ ٠٠٠مبلغ   "ترش  شهر   ترافيك و  نقل و  حمل جامع طرح  براساس

  جزيره   دكتر  پارك(  الكان  گردشگري  و  تفريحي   پارك  پروژه  اجراي  و  طراحي   مطالعات،"  عنوان  تحت ٢٠١٠١٠٠٩ اعتباري  رديف  از  -٣
  .   ريال  ٠٠٠/٦/ ٠٠٠/٠٠٠مبلغ  ") اي
  ريال.  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠/ ٠٠٠مبلغ  "لندفيل سراوان بهسازي  و ساماندهي   تكميل،"   عنوان تحت ٢٠٣٠١٠١٤  اعتباري رديف  از -٤
  .  ريال  ٠٠٠/٤/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  "آلي  كود در  واقع اداري  ساختمان  احداث "   عنوان تحت ٥٠٣٠١٠١٤ اعتباري رديف  از -٥
  ريال.  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  "سليمانداراب  ورزشگاه  احداث  و  تملك" عنوان تحت ٦٠٦٠١٠١٥ اعتباري رديف  از -٦
رديف    ٨٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/٠٠٠  مبلغ  "  رشت  شهر  امالك  مميزي"  عنوان  تحت  ١٠٢٠١٠٠٦  اعتباري  رديف  از   -٧ به  نمودن  اضافه  و  ريال 

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. تملك و بازگشايي مسير خيابان سعدي به ميدان سرگل ، به منظور ٤٠١٠٤٠٠٤

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسين واثق كارگرنيامحمد   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٧٧ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

شهرداري شماره    اليحه  به    ٢٧/١٠/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ٨٢٩٨  ـ ف  ر  شرشت 
شماره    به  بر    ٢٨/١٠/١٤٠٠مورخ    ٢٧٣٨ثبت شده  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

مرور اينكه   و  عبور  در  بهبود  و  تسهيل  حائز    كه   جهت  معيارهاي  از  يكي 
 قراردادهاي   به  عنايت  باشد و با  مي  اهميت در ارزيابي عملكرد شهرداري ها

مربوطه كه    رديف  در  اعتبار  كمبود  به دليل  و  يك  منطقه  سطح  در  تمام  نيمه
  مواجه   مشكل  با   امور  در   بخشيدن  تسريع  و  عمليات   اجراي  در  را  منطقه 

نظر دارد  ،به جهت رفع مشكل  شهردارينموده است افزايش    ؛در  به  نسبت 
رديف   عنوان    ٤٠٢٠١٠٠١اعتبار  فرعي  "تحت  و  اصلي  معابر  آسفالت  روكش 

و با كسر مبلغ  يال  ر  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٦ بلغبه مدر منطقه يك  "سطح شهر رشت
و اضافه (طراحي، نظارت و اجراي پروژه آب خام)    ٢٠١٠١٠٠٤از رديف  مذكور  
  اقدام نمايد.  ٤٠٢٠١٠٠١به رديف نمودن 

ــيون برنامــــه  در كميســ
ــورا ــوقي ش ــه و حق  بودج
مطــــرح و بــــا اليحــــه 
  پيشنهادي موافقت گرديد.

  
در كميســـيون عمـــران و 
توسعه شهري شورا مطرح 
ــنهادي  ــه پيش ــا اليح و ب

  موافقت گرديد.
  

كميسيون حمل و نقـل و 
ترافيك شورا مطـرح و بـا 
اليحه پيشنهادي موافقـت 

  گرديد.

٢٣  
  
  
٢٣  
  
  
١٩  

٣/١١/١٤٠٠  
  
  

٤/١١/١٤٠٠    
  
  

٣/١١/١٤٠٠  

مصـوبه   رديف    شـورا: متن  اعتبار  افزايش  خصوص   در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  عنوان    ٤٠٢٠١٠٠١با  روكش  "تحت 
فرعي سطح شهر رشت  و  اصلي  معابر  يك    "آسفالت  مدر منطقه  مذكور  يال  ر  ١٦/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠بلغ  به  مبلغ  با كسر  رديف  و  از 

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٤٠٢٠١٠٠١به رديف و اضافه نمودن  (طراحي، نظارت و اجراي پروژه آب خام)  ٢٠١٠١٠٠٤

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٥٥١  ـ ف  ش ر   رشت به شماره  اليحه شهرداري 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٤شماره   

كمك مالي به    )تومان  ميليون   پنج (ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
و   نجفي  محمود  آقاي  به  آقاي  عنايت  كه  واست  درخبا  شركتنامبرده  كاركنان  ي  از 

- باشد و به علت بيماري سيروز كبدي جهت ادامه درمان تقاضاي دريافت(حجمي) مي
نموده را  مالي  ايشان    و اند  كمك  شماره  نيز  بيماري  نامه  /پ  ٣/ ١٤٥/ ١٦/خ/ ١٦٦٠٠طي 

ييد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان نيز  أه تب ١٤٠٠/ ٩/ ١٣مورخ  
است از  رسيده  )  پذير   آسيب  اقشار  به  كمك  و  ساماندهي(   ١٥٠٣٠٢  اعتباري   رديف  و 
  اقدام نمايد. 

در كميسيون 
برنامه بودجه و  
حقوقي شورا  

مطرح و با اليحه  
پيشنهادي  

  موافقت گرديد.

٢٣  
٣  
١١  

١٤٠٠  



  

~ ٧٨ ~ 
 

  

  

كمك    )تومان  ميليون  پنج(ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
از نجفي،  آقاي محمود  آقاي  به  موافقت    )پذير  آسيب   اقشار   به  كمك  و  ساماندهي(   ١٥٠٣٠٢  اعتباري   رديف   مالي  آرا  اتفاق  به 

 گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  هريس مهدي نوري   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ 
  جلسه

٨  

به  نامه گيالن  استان  فاضالب  و  آب  شركت  محترم  عامل  مدير  و  مديره  هيئت  رئيس  ي 
مورخ  ١٤٠٠/ ١٠١/ ١٥٤٦٣ي  شماره شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٥/ص  به  شده  مورخ  ٢٥٧٢ثبت 

نامه  ١٤٠٠/ ٤/ ١٧ شورا،پيرو  دبيرخانه  شمارهدر  مورخ  ١٤٠٠/ ١١١/ ١٠٢هاي  ،  ١٤٠٠/ ١/ ١٠/ص 
مورخ  ١٤٠٠/ ١١١/ ١٥٩ مورخ  ١٤٠٠/ ١١٠/ ٢٠٢٢٤٢،  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٩/ص  در خصوص    ١٤٠٠/ ٧/ ١٢/ص 

توسعه  ٣تبصره   براي  تسهيالت  ايجاد  قانون  واحده  بازسازي    ماده  و  فاضالب  طرحهاي 
مورخ  شبكه (مصوبه  شهري  آب  به    ١٣٧٧/ ٣/ ٢٤هاي  عنايت  با   ، اسالمي)  شوراي  مجلس 

شهر رشت، مبني بر تمديد مصوبه سال دوم در پيشنهادي  اسالمي  مصوبات قبلي شوراي  
پروژه اجراي  در  تسريع  منظور  به  تصويب،  و  بررسي  زير جهت  شرح  به  و  جديد  آب  هاي 

ارائه  فاضالب شه با هدف  و  اسالمي شهر رشت  اعضاي محترم شوراي  با همكاري  ر رشت 
  خدمات بهتر براي شهروندان و مشتركين؛ 

هاي آب شهري  قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرحهاي فاضالب و بازسازي شبكه
  مجلس شوراي اسالمي)   ١٣٧٧/ ٣/ ٢٤(مصوبه مورخ  

ب ساير  و  مردم  مالي  هاي  مشاركت  جلب  راستاي  براي  در  تسهيالت  ايجاد  جهت  ها  خش 
تبصره   قانوني  از ظرفيت  استفاده  فاضالب  و  آب  طرح هاي  ايجاد    ٣اجراي  قانون  موضوع 

توسعه براي  تكميل  تسهيالت  هاي آب شهري جهت  بازسازي شبكه  و  فاضالب  هاي  طرح 
طرح هاي نيمه تمام فاضالب و اولويت دادن به توسعه طرح هاي فاضالب در محالت و نقاط  

ارقام  ك شرح  به  مبالغي  خانگي  بخش  در  كليه مشتركين  از  رشت،  شهر  يافته  توسعه  متر 
از طريق    ٣مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان تبصره  

  درج در قبوض مشتركين آب دريافت گردد. 

در كميسيون 
ــران و  عمـــ
ــعه  توســـــ
شهري شـورا 
ــا  ــرح و ب مط
ــات  كليـــــ
آب  پيشنهاد 
و فاضالب بـا 
اعمــــــــال 
شـــــرايطي 
ــت  موافقــــ

  گرديد

٢٠  
٦  

١٠  
١٤٠٠  



  

~ ٧٩ ~ 
 

  خانگي

بازده  
مصرفي  
ماهانه  
  هر واحد 

(مترمكعب 

  در ماه)

ماده واحد آب به  ٣سهم تبصره 
  (ريال)  ازاي هرليتر

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

  سال اول

)٢٥/٠٦/
١٣٩٩ -  

٢٥/٠٦/
١٤٠٠(  

  سال دوم 

)٢٥/٠٦/
١٤٠٠-  

٢٥/٠٦/
١٤٠١(  

سال 
  سوم 

)٢٥/٠٦/
١٤٠١-  

٢٥/٠٦/
١٤٠٢(  

  سال اول

)٢٥/٠٦/
١٣٩٩ -  

٢٥/٠٦/
١٤٠٠(  

سال 
  دوم 

)٢٥/٠٦/
١٤٠٠-  

٢٥/٠٦/
١٤٠١(  

  سال سوم 

)٢٥/٠٦/١٤٠١-  

٢٥/٠٦/١٤٠٢(  

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥-٠  

٠  ٠  ٠  ٤  ٣  ٢  ١٠-٥  

٠  ٠  ٠  ٤  ٣  ٢  ١٥-١٠  

١.٤  ١.٠٥  ٠.٧  ٤  ٣  ٢  ٢٠-١٥  

١.٤  ١.٠٥  ٠.٧  ٤  ٣  ٢  ٢٥-٢٠  

١.٤  ١.٠٥  ٠.٧  ٤  ٣  ٢  ٣٠-٢٥  

٢.٨  ٢.١  ١.٤  ٨  ٦  ٤  ٣٥-٣٠  

٢.٨  ٢.١  ١.٤  ٨  ٦  ٤  ٤٠-٣٥  

٢.٨  ٢.١  ١.٤  ٨  ٦  ٤  ٥٠-٤٠  

  ٢.٨  ٢.١  ١.٤  ٨  ٦  ٤  ٥٠باالي 

ازاي هر ليتر آب مصرفي مبالغي به شرح ارقام   از كليه مشتركين در بخش غيرخانگي، به 
به عنوان تبصره   ذيل  در جدول  دريافت    ٣مندرج  از طريق درج در قبوض مشتركين آب 

  گردد. 

  غير خانگي

ماده واحد آب به ازاي هر   ٣  تبصرهسهم 
  ليتر(ريال) 

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

  سال اول

١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٥ -  

١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥(  

  سال دوم 

)٠٦/ ٢٥ /
١٤٠٠ -  

٠٦/ ٢٥/
١٤٠١ (  

  سال سوم 

)٠٦/ ٢٥ /
١٤٠١ -  

٠٦/ ٢٥/
١٤٠٢ (  

  سال اول

)٠٦/ ٢٥ /
١٣٩٩ -  

١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥(  

  سال دوم 

)١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥
 -  

١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  

  سال سوم 

)١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥
 -  

١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٥(  

١.٤  ١.٠٥  ٠.٧  ٤  ٣  ٢  

- ها و حوزه: كليه فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن١تبصره  
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هاي   اقليت  مذهبي  هاي  مكان  و  ها  زاده  امام  شهدا،  هاي  يادمان  و  گلزارها  علميه،  هاي 
) ماده واحد معاف مي باشند. اين معافيت  ٣ديني مصرح در قانون از پرداخت مبلغ تبصره (

  شامل مكان هاي تجاري وابسته به آنها نمي گردد.  

مكان٢تبصره   در  شهدا  يادمان  گلزار  پوشش  :  تحت  كه  سازمانشهرداريهايي  و  هاي  ها 
خيريه امور  و  دستيوميراث اوقات  صنايع  مبلغ  نيستند،ازپرداخت وگردشگريفرهنگي، 

  باشند. مي واحدمعاف ) ماده٣تبصره(

: پايگاه هاي مقاومت بسيج محالت از پرداخت مبلغ فوق الذكر معاف مي باشند.  ٣تبصره  
  نمي باشد.  اين معافيت شامل مكان هاي تجاري وابسته به آنها

ماده واحده قانون ايجاد تسهيالت    ٣گيالن درخصوص تمديد تبصره  وفاضالب استانآب با پيشنهادشركت  متن مصـوبه شـورا:
مجلس شوراي اسالمي) به شرح زير  به    ١٣٧٧/ ٣/ ٢٤(مصوبه مورخ  شهري هاي آب فاضالب و بازسازي شبكهبراي توسعه طرحهاي 

  اتفاق آرا موافقت گرديد؛ 

و  ١ آب  هاي  طرح  اجراي  براي  تسهيالت  ايجاد  ها جهت  بخش  و ساير  مردم  مالي  هاي  راستاي جلب مشاركت  در  )مقرر گرديد 
موضوع قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضالب و بازسازي شبكه هاي    ٣فاضالب استفاده از ظرفيت قانوني تبصره  

آب شهري و توسعه طرح هاي فاضالب در محالت و نقاط كمتر توسعه يافته شهر رشت از كليه مشتركين در بخش خانگي مبالغي  
از طريق درج در قبوض مشتركين    ٣ره  به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به تناسب آب مصرفي ماهانه هر واحد به عنوان تبص 

 آب دريافت گردد؛ 
  خانگي 

بازده مصرفي ماهانه هر  
  واحد(مترمكعب در ماه)

  ماده واحد فاضالب به ازاي هر ليتر(ريال) ٣سهم تبصره   ماده واحد آب به ازاي هر ليتر(ريال) ٣سهم تبصره 
)١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥ (

٠  ٠  ٠  ٠  ٥-٠  
٠  ٠  ٤  ٣  ١٠-٥  
٠  ٠  ٤  ٣  ١٥-١٠  
١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  ٢٠-١٥  

١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  ٢٥-٢٠  

١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  ٣٠-٢٥  

٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٣٥-٣٠  
٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٤٠-٣٥  
٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٥٠-٤٠  

  ٢.٨  ٢.١  ٨  ٦  ٥٠باالي 
از طريق درج در قبوض مشتركين آب  ٣مشتركين در بخش غيرخانگي، به ازاي هر ليتر آب مصرفي مبالغي به شرح ارقام مندرج در جدول ذيل به عنوان تبصره از كليه 

  دريافت گردد. 

  غير خانگي 
  ليتر(ريال)ماده واحد فاضالب به ازاي هر  ٣سهم تبصره   ماده واحد آب به ازاي هر ليتر(ريال) ٣سهم تبصره 

)١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠١/ ٠٦/ ٢٥(  ) ١٤٠١/ ٠٦/ ٢٤  -١٤٠٠/ ٠٦/ ٢٥ (  
١.٤  ١.٠٥  ٤  ٣  

هاي مذهبي مكانها و  زادههاي شهدا، امام هاي علميه،گلزارها و يادمانها و حوزهها، مؤسسات قرآني، دارالقرآنكليه فضاي اصلي مساجد، حسينيه:  ١تبصره

  گردد.هاي تجاري وابسته به آنها نميباشند. اين معافيت شامل مكان) ماده واحد معاف مي٣هاي ديني مصرح در قانون از پرداخت مبلغ تبصره (اقليت

مكان:  ٢تبصره در  يادمان شهدا  پوشش شهرداريگلزار  تحت  و سازمانهايي كه  ميراث  ها  و  امور خيريه  و  اوقات  و گردشكري هاي  فرهنگي، صنايع دستي 

  ) ماده واحد معاف مي باشند. ٣نيستند، از پرداخت مبلغ تبصره (

 باشد. هاي تجاري وابسته به آنها نميباشند.اين معافيت شامل مكانالذكر معاف ميمبلغ فوقهاي مقاومت بسيج محالت از پرداختپايگاه: ٣تبصره

به شوراي اسالمي رشت كه در    ٣از طرف آب و فاضالب و اعالم ماهانه صورتحساب وصولي از محل تبصره    ٣بصره  ) افتتاح حساب جداگانه و مستقل براي ت٢ 

 غير اينصورت شورا مي تواند مصوبه فوق را لغو نمايد. 

 متشكل از نمايندگان شوراي اسالمي شهر رشت و شركت آب و فاضالب. ٣) تشكيل كميته تخصصي نظارت بر اجراي تبصره ٣



  

~ ٨١ ~ 
 

  

  

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

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسين واثق كارگرنيامحمد   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٩

العاده شورا به منظور بررسي  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث    متن مصـوبه شـورا:
ف  ر ،ش١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥٤  ـف رش،١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٦١  ـف  ش ر   هاي؛  به شماره لوايح پيشنهادي شهرداري

ر   ،  ١٤٠٠/ ١٠/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٤٦  ـف رش،  ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٣  مورخ ١٤٠٠ـ٧٦٤٥ف  رش،  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٤مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٩١٦  ـ   ـ ف  ش 
 برگزار گردد.  ١٥رأس ساعت  ١٤٠٠/ ١١/ ١٣روز چهارشنبه مورخ   ١٤٠٠/ ١٠/ ٥-١٤٠٠،١٨٠٧٠٧/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٤

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  حسيني نادر   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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 *   ١٤٠٠/ ١١/ ١٣مورخ :       ٢٤جلسه شماره :   *
در محل    ١٥:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، بيست و چهارمين جلسه١٤٠٠/  ١٢/١١/ش مورخ  ٢٩٢٢/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره       

از كالم هساسالمي    ساختمان شوراي آياتي چند  قرائت  با  رئيس محترم شورا  كارگرنيا،  واثق  آقاي محمد حسين  رياست جناب  به  مجيد    تيشهر رشت  قرآن  بخش 
   برگزار گرديد.

  دستورات جلسه : 
شهرداري اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  خصوص  ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ    ١٤٠٠_٨٧٩١  ـف رشرشت  و    ٢٥افزايش    در  حفاظت  قرارداد  درصد 

  نگهبان. تكميل ظرفيت  به منظور  ١٤٠٠/ ١٠/ ٨مورخ  ١٨٣٨٨٢نگهباني به شماره  

بررسي اليحه شهرداري به شماره    ـ  اعتبار   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٤مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٩١٦  ـف  ر  شرشت  افزايش  (روكش    ٤٠٢٠١٠٠١رديف  در خصوص 
مبلغ  منطقه  هر  ازاي  (به  پنجگانه  مناطق  رشت)  شهر  سطح  فرعي  و  اصلي  معابر  مبلغ    ريال)  ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠آسفالت  به  جمعاً 

  غيرهسمطح،    و   همسطح  هاي  تقاطع  احداث   و   تملك   مطالعات،(  ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  ريال و با كسر مبلغ مذكور از رديف ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠
  . ٤٠٢٠١٠٠١و اضافه نمودن به اعتبار رديف ) رشت  شهر ترافيك و نقل  و حمل جامع طرح  براساس  زيرگذر و تونل

تحت عنوان    ٥٠٣٠٢٠٠١در خصوص افزايش اعتبار رديف    ١٤٠٠/ ١١/ ٥مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٤١٢  ـف رش رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري
شهري  " خدمات  و  عمراني  آالت  ماشين  مبلغ"خريد  به  كسر    ريال  ٦٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مجموعاً  هاي    ريال٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغبا  رديف  از 

١٠٢٠١٠٠٦  ( رشت  شهر  امالك  رديف  ريال  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  بلغ ،م(مميزي  خانه  أ(ت ٢٠٣٠١٠١٥  از  تصفيه  راهبري جهت  نيروي  و  مواد  مين 
رديف  ريال٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠٠مبلغ،سراوان)  هاي    ٥٠٣٠١٠١٣  از  زمين  برروي   ... و  مسكوني  اداري،  تجاري،  كاربري  با  ساختمان  (احداث 

مبلغ  و   ( اعتباري  ريال    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  شهرداري  رديف  نمودندانشسرا)(تملك٤٠١٠٤٠٠٣از  رديف    واضافه  خريد  جهت    ٥٠٣٠٢٠٠١به 
  . تقويت و تجهيز ناوگان خودرويي در بخش خدمات شهريبه منظور خودرو سبك  

  درخصوص نامگذاري معابر .  ١٤٠٠/ ١٠/ ٥مورخ  ١٤٠٠ - ١٨٠٧٠٧رشت به شماره ش ر ـ   ـ بررسي پيشنهاد شهرداري 

ريال(پانزده    ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠وص پرداخت مبلغ  در خص  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٦١  ـ ف  ش ر   رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري
  خصوصي).  بخش موسسات  به كمك( ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري ،كمك مالي به موسسه خيريه حاميان تجلي مهر خورشيدميليون تومان) 

  . جمعيت هالل احمرگيالنمحترم مدير عامل ـ ديدار و گفتگو با آقاي سياوش غالمي، 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  بخشي پور، يادشهيد علي    نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
با تبريك والدت امام محمد باقر (ع) و تسليت ارتحال آيت اهللا صافي  پيشاپيش    ،رئيس شوراي اسالمي شهر رشت   ،محمد حسين واثق كارگرنياسپس آقاي  

كرد اظهار  تبريك  ندگلپايگاني  رشت  شهروندان  باالخص  اسالمي  ايران  غيور  ملت  تمامي  به  را  فجر  مبارك  دهه  اهللا  ايام  رسيدن  فرا   :  
  زماني  ١٣٤٢ سال در راحل امام اين ايام براي بسياري از مردمان ايران اسالمي در بردارنده خاطراتي است كه در نهايت به پيروزي انقالب منتهي شد..مي گويم

هاي فراواني  خون  انقالب  تحقق  براي  اند.  خوابيده  ها  گهواره  در  سربازانم  گفتند  ماموران  از  يكي  سوال  به  پاسخ  در  شد  دستگير  پهلوي  وسمنح  رژيم  توسط  كه
رمان هاي انقالب و شهداي گرانقدر و رهبر معظم تجديد پيمان مي آنثار شد و ياد و خاطره تمامي شهداي گرانقدر و امام شهدا را گرامي مي داريم و با تمامي 

ها  : پيش از پيروزي انقالب و در آن سالندكرد  انبي   بازگشت،  ايراني  و  ايران  به  شكوه   و  عزت  انقالب،  پيروزي  از  پس  اينكه   به  تأكيد  با  كارگرنيا  آقاي   كنيم.
  اي بود كه گويا ايران مستعمره برخي از كشورهاي مستكبر است و پس از پيروزي انقالب و با بيرون راندن دولت هاي استعمارگر از ايران از شرايط به گونه

ت دولت به شهر  أرئيس شوراي شهر با اشاره به سفر اخير رئيس جمهور و هي  بازگشت.جمله آمريكاي جنايتكار بار ديگر به عزت و سربلندي ايران و ايراني  
كيد اعضاي شورا به منظور بهره مندي از اعتبارات دولتي بود،  أ: يكي از مباحثي كه دغدغه همه مردمان رشت و مورد تندرشت و استان گيالن تصريح كرد

هاي رشت بازديد  شبختانه در جريان سفر دولت به استان گيالن از محل دفنگاه سراوان و همچنين رودخانهدفنگاه زباله سراوان و رودخانه هاي رشت بود كه خو
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ميليارد تومان به منظور    ٥٥٠ت دولت و در مجموع  ئميليارد تومان از محل سفرهاي استاني و سيصد ميليارد تومان نيز از محل بودجه هي  ٢٥٠به عمل آمد و  
:  ندو گفت   ندبه بازديد وزير كشور از دفنگاه سراوان اشاره كردايشان    نه گوهررود و زرجوب و رفع مشكل فاضالب اختصاص داده شد.احيا و ساماندهي دو رودخا

ير  شهر به سراوان سراز  ١٧در اين بازديد وزير كشور قول هاي بسيار خوبي به منظور رفع مشكل دفنگاه سراوان دادند و با توجه به اينكه در حال حاضر زباله  
  پيرامون   رشت  آزاد  محله  ساكنين  توسط  اينامه  ارسال  به  ايشان  مي شود، اميدواريم به زودي شاهد اجراي وعده هاي داده شده و رفع مشكل سراوان باشيم.

نقاط مشكل آبگرفتگي ايجاد  : گويا پس از انجام آسفالت اين محله در برخي از ندو گفت  ندوضعيت نامطلوب آسفالت انجام شده در اين منطقه از شهر اشاره كرد
  صورت مكتوب اعالم كرده اند.  ه  شده است و تعدادي از ساكنين اين محله از وضعيت آبگرفتگي ايجاد شده بسيار گاليه دارند و اين گاليه ها را ب

  نطق قبل از دستور ناطق اول: 
ساماندهي    بايد  شوراي شهر رشت با اشاره به اينكه وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري رشتو اجتماعي  ادامه آقاي نادر حسيني،رئيس كميسيون فرهنگي   

 .توجه شود: بسياري از نيروهاي شركتي از ميزان دريافتي حقوق و مزاياي خود رضايت ندارند و بايد در قراردادهاي جديد به اين مهم  ندشود اظهار كرد
: تا پايان سال فرصت چنداني باقي نمانده است و نبايد اجازه دهيم با برخي از كم  ندو گفت ندآقاي حسيني به تعيين تكليف نيروهاي شركتي ايثارگر اشاره كرد

و   ندبالصاحب در رشت اشاره كرد   به عدم ساماندهي سگ هاي  در بخشي ديگر از سخنانشان  ايشان   .كاري ها حق قانوني اين تعداد از نيروها تضييع شود
هاي رشت شاهد حضور دسته اي بزرگ از سگ هاي بالصاحب بوديم كه يقينا اين موضوع موجب هراس شهروندان مي  : روز گذشته در يكي از شهرك ندگفت

تاسفانه تاكنون اقدام خاصي پيرامون اين موارد  : مندآقاي حسيني با بيان اينكه تاكنون مباحث بسياري پيرامون موضوعات مطرح شده اعالم كرديم افزود  .شود
  داشته   اهتمام  مباحث  اين  به  نسبت  بيشتري  جديت  با  رشت  شهري  مديريت  حوزه  داريم  انتظار  و  است  نشده  انجام  بود  شده  مطرح   كه پيش از اين نيز بارها

 .باشد

  نطق قبل از دستور ناطق دوم:
:  ند لين خادمان مردم در جايگاه هاي مختلف هستند اظهار كردئوبا اشاره به اينكه مسآقاي مسعود عباس نژاد،رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا  

رصت خدمت به  الن بايد اهتمام بيشتري داشته باشند و امروزه به بركت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران است كه فئو براي رفع مشكالت مردم تمامي مس
عباس نژاد به انباشت پرونده ها در كميسيون ماده پنج راه و    آقاي   بنده و امثال من داده شده است و بايد قدردان اين فرصت و خدمتگزاري صادق باشيم.

سفانه گويا  أميم گيري قرار دارند و مت: پرونده هايي در كميسيون ماده پنج وجود دارد كه بيش از يك سال و نيم در انتظار تصندو گفت   ندشهرسازي اشاره كرد
ندارد. اين بابت وجود  از  بيان كرد  ايشان   گوش شنوايي  از عملكرد شهرداري منطقه يك رشت  ابراز گاليه  بايد مورد توجه  ندبا  گزاران  از سرمايه  : حمايت 

عباس نژاد با اشاره  آقاي   ه گاليه هاي فراواني به گوش مي رسد.سفانه در شهرداري منطقه يك از برخورد نامناسب شهردار منطق أشهرداران مناطق باشد اما مت
: بارها از اين بابت به شهردار منطقه يك و شهردار رشت تذكر داديم و  ندبه اينكه شهردار منطقه يك در حال فراري دادن سرمايه گزاران است تصريح كرد

  اين منطقه هيچ برنامه ريزي اصولي براي فعاالن حوزه ساخت و ساز وجود ندارد.   سفانه درأدائما در حال انجام تخريب است و مت  شهردار منطقه يك،
سفانه در برخي از بندهاي اين  أشهرداري رشت يك فاجعه است و مت١٤٠١: بودجه سال  ندشهرداري رشت افزود  ١٤٠١با انتقاد از بودجه پيشنهادي سال    ايشان

: در  ند عضو شوراي شهر با ابراز گاليه از وضعيت ترافيكي رشت افزود  شهرداري رشت مي شود. انانگيزگي مديربودجه به نحوي اقدام شده است كه موجب بي 
آينده    ١٤٠١بودجه   سال  پيشنهادي  بودجه  در  اتوبوس  خريد  براي  و  است  گرفته شده  نظر  در  معابر  بازگشايي  براي  ناچيزي  بسيار  مبلغ  رشت  شهرداري 

ها بيان كرد: بنده  عباس نژاد با اشاره به حواشي اخير ايجاد شده پيرامون انتصاب پدرش در يكي از بخشآقاي     ه نشده است.شهرداري رشت هيچ برنامه اي ديد 
  گونه دخل و تصرفي ندارم و براي دفاع از منافع شهر و شهروندان با هيچ فردي تعارف ندارم. در اين انتصاب هيچ

    نطق قبل از دستور ناطق سوم:
  : اظهار داشتند  گيالن  به  جمهوري  رياست  سفر    سيدحسين رضويان، رئيس كميسيون بهداشت و محيط زيست شوراي شهر رشت با اشاره به  در ادامه آقاي

اين اعتبار   عناوين همديگر با تا بدهيد اجازه و بوده گيالن براي اعتبار تومان ميليارد هزار ٧ از بيش كمي تصويب گيالن به جمهور محترم رياست سفر ماحصل
ميليارد براي تكميل ورزشگاه    ١٨٠ميليارد توسعه و تكميل پروژه هاي راه در گيالن    ٢١٧٦تصويب شده را مرور كنيم؛ صد ميليارد تومان بهداشت و درمان  

ميليارد تومن توسعه    ٥٠٠الن و  هزار ميليارد تومان در بخش صنعت و معدن گي  ٢ميليارد تومان در بخش كشاورزي،    ١٦٠٠تختي انزلي و پورياي ولي تالش،  
ها بسيار برجسته شد اين بود كه شما دستور  چيزي كه از سفر شما پس از اينكه از گيالن تشريف برديد در رسانه جمهور آنفعاليت زنان، جناب آقاي رئيس 

  آزاد   گيالن  اول  مسئله  كه  كرد   ي اين موضوع را تعرفهسازي كرد و چه كس داديد كه سواحل دولتي را آزادسازي كنند به من بفرماييد چه كسي اين را تصميم
  مسائل   ميان  در  ند:قاي رضويان افزودآ   رسيد.  جاي  به  نخواهند  ارگان  اين  و  سازمان  اين  و  نهاد  اين  تبصره  در  نيز   آنها  از  بسياري   كه  است؟  دولتي  سواحل  سازي
  موضوع   براي  تومان ميليارد ٥٥٠ كه  سراوان كجاست؟ بله پس از سفر اين را اعالم كردند لندفيل و عينك تاالب  گوهررود، و زرجوب رودخانه دو جايگاه گيالن

ه صورت  ب  شودمي  را  پول  اين  آيا  كنم   مي  عرض  كارشناس  يك  عنوان  به  اما  كرده  پيدا  اختصاص  گرفت  صورت  كه  بازديدي  در  گوهررود  و  زرجوب  رودخانه  دو
كرد؟كجا بودند نخبگان تا بگويند كه جناب آقاي رئيسي مسئله اول استان مسئله اول شهر رشت كه فقط يك مركز سياسي  رودخانه هزينه    ٢اختصاصي براي  

ون نفر است، محيط  ميلي  يك  از  بيش  روز  در   آن   شناور  جمعيت  و  كنند  مي  زندگي   هزار نفر  ٧٠٠نيست بلكه اين شهر يك گيالنشهر است، شهري كه در آن
نمايندگان محترم استان گيالن، نمايندگان محترم شهر رشت تو را به خدا فرياد    : ندايشان با درخواست از نمايندگان گيالن اذعان داشت   .استزيست منابع آبي  
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رياست جمهور در سراسر كش به پاستور برسانيد چه گونه بگوييم ماحصل سفر  برسانيد  بهارستان  به  را  اين شهر  به خدا صداي مردم  را  تو  اينگونه  ور  كنيد 
- مي درست ثروت شهر يك براي اش سرمايه از بود دنيا  برجسته شد كه سواحل آزاد بشود اين غصه را به كجا ببرم كه مي بينم دو رودخانه كه اگر هر كجاي 

توانست تشكيل  هم مي   شود اين را كه شوراي شهر رشتب  تشكيل  گوهررود  و  زرجوب  رودخانه  دو  وضعيت  ساماندهي  كارگروه  يك   كه  گفتند  و  آمدند   اما   شد
  به   خواهدمي   كسي  اگر  كند  كمك  رشت  به  امروز  خواهدمي   كسي  اگر.  شود  مصوب  شهر  اين  در  تا  بيايد  مملكت   ترين مقام اجراييبدهد و نيازي نبود كه عالي

ساخته شود تا زباله سوز سراوان تكميل بشود اين منهاي  سازه بايد  ١٣يجه برسد، نت به سراوان سوز زباله تا بياوريد پول كنم  مي فرياد را اين كند كمك گيالن
بياورد و  كارخانه زباله سوز است، اين منهاي مبلغ دالري است، چه كسي است كه در اين شهر اعاده كند چه كسي در اين شهر است كه قانون را به وسط  

  اين   به   نبايد  شهري  فاضالب   بگويد   كند  فرياد  كه  است  كسي  چه   بريزند،   دبگويد شهركهاي صنعتي حق ندارند فاضالبشان را به دو رودخانه زرجوب و گوهررو 
  شهر   اين  در  جوان  شد،  جوان  شهر  اين  در  بچه  آمد،  و  رفت  فقط  بازديد  فقط  جلسه  فقط  بريزد؟  رودخانه  ٢  اين  به  نبايد  بيمارستاني  فاضالب  بريزد،  رودخانه  ٢

  خواهيم بدهيم؟  تاالب همان است سراوان همان است جواب اين مردم را چه مي  .رودخانه همان است  ٢ر اين شهر مرد، نسل بعد آمد  د  پير  شد،  پير
  است   خطر   در  رودخانه  دو  است  خطر  در  رشت  شهر  آبي  زيست  محيط  كنم  مي  عرض   شهر  اين  كوچك  فرزند  عنوان  به :ندآقاي رضويان در انتها تصريح كرد

در ادامه آقاي سياوش غالمي،    .هم است كه زندگي مردم را تهديد مي كند، خواهش مي كنم به واقعيات بپردازيدسماند در اين استان بسيار مپ  و  زباله  مسئله
متوجه شدم كه اعضاي شوراي    : در جلسه امروز شورا واقعاًذعان داشتندا  ،مدير عامل جمعيت هالل احمرگيالن با اشاره به اينكه شهر رشت جمعيت زيادي دارد

اگر در شرايط فعلي    و  زلزله اي در رشت رخ دهد خانواده بنده نيز در امان نيستندچنانچه    مند و به دنبال حل مشكالت اين شهر هستند.ششم رشت دغدغه
برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ما  رده زلزله اي رخ دهد مكاني براي اسكان جمعيت وجود ندارد و تقاضا دارم در يك جلسه دو ساعته كخداي ن

: جمعيت هالل احمر يك بيل  نداينكه مي توانيم از ظرفيت سراهاي محله استفاده كنيم بيان كرد  بركيد  أبا ت  ايشان   بين شورا و هالل احمر را بررسي كنيم.
  يار شهرداري براي خدمات رساني بهتر قرار دهيم. مكانيكي و لودر در اختيار دارد كه مي توانيم در قالب تفاهم نامه اي در اخت 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛  
در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ١٠مورخ    ٢٨٨٧ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ٨مورخ ١٤٠٠ـ٨٥٦١  ـف رشرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري١

  اعالم وصول شد.  "كمك مالي به آقاي رامين يوسف پور  "در خصوص

در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ    ٢٩٠٢ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٠مورخ  ١٤٠٠ـ٨٧٧٧  ـ ف رشرشت به شماره    شهرداريـ اليحه  ٢
  اعالم وصول شد.  "كمك به تيم بستكبال داماش"در خصوص

در دبيرخانه شورا   ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ   ٢٩٠٣ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ١١/ ١٠مورخ ١٤٠٠ـ ٨٧٨٢ ـف رشرشت به شماره   اليحه شهرداري ـ ٣
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به باشگاه فرهنگي ورزشي گيل پارس"در خصوص

ه شورا  در دبيرخان  ١٤٠٠/ ١١/ ١٢مورخ   ٢٩١٩ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ ١٤٠٠ـ٧٥٥٨  ـف رشرشت به شماره   ـ اليحه شهرداري٤
  اعالم وصول شد.  "واگذاري يك قطعه زمين شارع متروكه به آقاي طالبي(كيابي)  "در خصوص

در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ١٢مورخ    ٢٩٢١ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٢مورخ  ١٤٠٠ـ٧٤٧١  ـف رش رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ٥
  اعالم وصول شد.  "شهر  ساماندهي دكه ها و بتكه هاي غيرمجاز در سطح  "در خصوص

  دستورات جلسه : 
  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ    ١٤٠٠_٨٧٩١  ـف رش رشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ١١/ ١٢مورخ    ٢٩٢٠شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  به  در  توجه  با 

شهرداري   فيزيكي  حراست  و  نگهباني  كادر  نيروهاي  كليه  قرارداد  نمودن  يكپارچه 
داردشهرداري  رشت،   نظر  قالب    ؛در  در  واحدها  نياز  رفع  و  ظرفيت  تكميل  به  نسبت 
شماره    ٢٥  افزايش به  نگهباني  و  حفاظت  داد  قرار    ١٤٠٠/ ١٠/ ٨مورخ    ١٨٣٨٨٢درصد 

  اقدام نمايد. 

      



  

~ ٨۵ ~ 
 

  

  

: مفيد مذاكرات   افزايش    خالصه  كارشناس مديريت حراست شهرداري مركز در خصوص اليحه  اسدپور،  اصغر  آقاي  ادامه  نگهبانان    ٢٥در  قرارداد  درصدي 
نفر در حوزه رفت و روب و فضاي سبز قرارداد دارند اما    ٣٥نفر كه از اين تعداد    ٥٢درصد آنها مي شود    ٢٥داريم كه  نگهبان    ٢١٠توضيح دادند: در حال حاضر  

جديد  نفر و ما قصد داريم كه آنها را تغيير قرارداد داده و در مناقصه    ٤١شوند  نفر هم نگهبان تصفيه خانه هستند كه مجموعًا مي  ٦دهند و  كار نگهباني انجام مي
ررسي دو فوريت اين  از آنها استفاده كنيم و از آنجاييكه مناقصه نگهبانان در حال حاضر در دست بررسي است و با توجه به محدوديت زماني كه داريم درخواست ب

 اليحه را نيز داريم.

درصد قرارداد حفاظت و    ٢٥افزايش    ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري، درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
رأي مخالف،    ٢رأي موافق و    ٧، با  و رفع نياز واحدهانگهبان  تكميل ظرفيت    به منظور    ١٤٠٠/ ١٠/ ٨مورخ    ١٨٣٨٨٢نگهباني به شماره  

 موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ٢  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط 

  شماره  

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٢  

شهرداري شماره    اليحه  به  مورخ  ١٤٠٠ـ ٧٩١٦  ـف  ر  شرشت 
شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٤ به  شده  در    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ    ٢٧٥٣ثبت 

  هزينه   اعمال  ضرورت   به   عنايت  دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با 
  ) پنجگانه  مناطق (   رشت   شهر  سطح   معابر   آسفالت  جهت

اعتبار   افزايش  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  رديف  شهرداري 
شهر    ٤٠٢٠١٠٠١ سطح  فرعي  و  اصلي  معابر  آسفالت  (روكش 

مبلغ منطقه  هر  ازاي  (به  پنجگانه  مناطق   ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت) 
با كسر مبلغ مذكور  ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ    ريال) ريال و 

رديف   تقاطع   احداث   و    تملك   مطالعات،(  ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  از 
  طرح   براساس  زيرگذر  و  تونل  غيرهسمطح،   و  همسطح  هاي

و اضافه نمودن به رديف  ) رشت  شهر ترافيك و نقل  و حمل جامع
  ، اقدام نمايد. ٤٠٢٠١٠٠١

در كميسيون برنامـه و بودجـه و حقـوقي 
شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بـا 
ــت  ــهرداري موافق ــنهادي ش ــه پيش اليح

  گرديد.
  

كميسيون حمل و نقل و ترافيك شـورا در  
مطــرح و پــس از بحــث و تبــادل نظــر بــا 
ــت  ــهرداري موافق ــنهادي ش ــه پيش اليح

  گرديد.
  

در كميســيون  عمــران و توســعه شــهري 
شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بـا 
ــت  ــهرداري موافق ــنهادي ش ــه پيش اليح

  گرديد.

٢٤  
  
  
  

٢٠  
  
  

٢٤  
  

  
١٠/١١/١٤٠٠  
  
  

١٠/١١/١٤٠٠  
  
  

١١/١١/١٤٠٠  
  



  

~ ٨۶ ~ 
 

  

  

(روكش آسفالت معابر اصلي و    ٤٠٢٠١٠٠١رديف  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار    متن مصـوبه شـورا:
ريال و با كسر  ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠جمعاً به مبلغ    ريال)  ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠فرعي سطح شهر رشت) مناطق پنجگانه (به ازاي هر منطقه مبلغ

از ردي    براساس   زيرگذر   و   تونل  غيرهسمطح،    و   همسطح  هاي  تقاطع   احداث   و    تملك   مطالعات،(   ٤٠١٠٢٠٠٢  اعتباري  فمبلغ مذكور 
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٤٠٢٠١٠٠١و اضافه نمودن به رديف ) رشت  شهر  ترافيك و نقل  و حمل جامع  طرح 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -      ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت   ١٤٠٠/ ١١/ ٥مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٤١٢  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري
به شماره   با    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ٢٨٥٠شده  براينكه  در دبيرخانه شورا مبني 
اينكه   به  بخش خدمات توجه  در  ناوگان خودرويي  تجهيز  و  تقويت  جهت 

خريد   و  تهيه  به  نياز  باشد  ١٥شهري،  مي  سبك  خودرو  از   دستگاه    و 
اعتباري   رديف  عنوان    ٥٠٣٠٢٠٠١آنجاييكه  آالت  "تحت  ماشين  خريد 
شهري   خدمات  و  بوده  "عمراني  مواجه  اعتبار  كمبود  اعمال    و  با  امكان 

نسبت به افزايش    ؛در نظر داردرشت  شهرداري    حاليه    هزينه وجود ندارد
خريد ماشين آالت عمراني و خدمات "تحت عنوان  ٥٠٣٠٢٠٠١اعتبار رديف 

مبلغ "شهري   به  كسر    ريال  ٦٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مجموعًا  با  و 
رديف    ريال٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ رشت)   ١٠٢٠١٠٠٦از  شهر  امالك  ،  (مميزي 

مين مواد و نيروي راهبري  أ(ت٢٠٣٠١٠١٥ از رديف ريال  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ بلغم
سراوان) خانه  تصفيه  رديف  ريال٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ، جهت    ٥٠٣٠١٠١٣  از 

هاي  روي زمين  (احداث ساختمان با كاربري تجاري، اداري، مسكوني و ... بر 
مبلغ و   ( اعتباري  ريال    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  شهرداري  رديف    ٤٠١٠٤٠٠٣از 

  اقدام نمايد.   ،٥٠٣٠٢٠٠١به رديف   و اضافه نمودن(تملك دانشسرا) 

ــه و  در كميســيون برنام
و حقـوقي شـورا  بودجه 
مطرح و پس از بحـث و 
ــه  ــا اليح ــر ب ــادل نظ تب
ــهرداري  پيشــنهادي ش

  موافقت گرديد.
  

ــل و  ــيون حم در كميس
ــورا  ــك ش ــل و ترافي نق
مطرح و پس از بحـث و 
ــه  ــا اليح ــر ب ــادل نظ تب
ــهرداري  پيشــنهادي ش

  موافقت گرديد.

٢٤  
  
  
  

٢٠  
  

١٠/١١/١٤٠٠  
  



  

~ ٨٧ ~ 
 

  

  

دستگاه خودرو سبك خدمات شهري   ١٥درادامه آقاي مجيد عزيزي، نائب رييس شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص اليحه خريد  خالصه مفيد مذاكرات  : 
  كردند: اگر تعداد ماشين ها زياد شود بار مالي شهرداري نيز بيشتر مي شود بنابراين انتظار مي رود كه راننده هاي استيجاري كم شوند. تصريح 

خودرو    ٣٠دستگاه كاپرا تهيه كنيم  و مجبور بوديم جهت تحقق اين امر    ١٥سپس آقاي سيداميرحسين علوي، شهردار رشت توضيح دادند: ما قبالً قصد داشتيم  
دستگاه    ١٠دستگاه توليد داخل مزدا دو كابين خريداري كرده و  جهت جبران كمبود    ٢٠قديمي را بفروشيم كه با پيشنهاد فعلي اعضاي محترم شورا ميتوانيم  

  فروخته شده، به جاي اينكه راننده هاي استيجاري را اخراج كنيم، آنها را بكار گرفته و دراين حوزه فعال كنيم. 

خريد ماشين  "تحت عنوان    ٥٠٣٠٢٠٠١با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار رديف      وبه شـورا: متن مصـ
(مميزي    ١٠٢٠١٠٠٦از رديف    ريال٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠غلمبو با كسر    ريال  ٦٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مجموعاً به مبلغ"آالت عمراني و خدمات شهري  

رشت)  شهر  مامالك  رديف  الري  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  بلغ،  خانه  أ(ت٢٠٣٠١٠١٥  از  تصفيه  جهت  راهبري  نيروي  و  مواد  مين 
رديف   ريال٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ،سراوان)  برروي زمين هاي    ٥٠٣٠١٠١٣  از   ... و  اداري، مسكوني  كاربري تجاري،  با  (احداث ساختمان 

، جهت    ٥٠٣٠٢٠٠١به رديف    و اضافه نمودن(تملك دانشسرا)    ٤٠١٠٤٠٠٣از رديف اعتباري  ريال    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  شهرداري ) و مبلغ
شهرداري رشت، به اتفاق آرا موافقت    مات شهريتقويت و تجهيز ناوگان خودرويي در بخش خدبه منظور  سبك  هاي  خريد خودرو

 گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ـ  نامه   ر  ش  شماره  به  شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٥مورخ    ١٤٠٠  -١٨٠٧٠٧شهرداري  به  شده  ثبت 
و    ١٤٠٠/ ١١/ ٣مورخ    ٢٧٨٣ هفتاد  پيرو  معابر  نامگذاري  درخصوص  شورا  دبيرخانه  در 

 به شرح؛ ١٤٠٠-١٠- ١ششمين نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ  
روي بوستان ملت ـ كــوي شــهيد گذاري بن بستهاي واقع در بلوار شهيد احمد زاده ـ روبهنام  -١

هاي سمت راســت بــه نــام بستاميني ـ بعد از آژانس گيتي نور شمال و كوچه آبان نامگذاري بن
 ."بست گاليل  بن"بست سمت چپ به نام و بن "بست نسترن بن"و "بست نرگسبن"
  جنــب آرايشــگاه پريســا -٥انــام  -كوچــه انــام-دي  ٨بســت واقــع در بلــوار  گذاري بــننام  -٢

  . "بست وارشبن"و ساختمان عليرضا به نام
فخب ؛ بن بست بعد از كوچــه شــكوفه جنــب -گذاري بن بست هاي واقع در جاده پيربازارنام  -٣

هاي فاقد نام قبل از كوچه شكوفه به ترتيــب بستو بن "هابست گلبن"ابزار يراق نصيرزاده به نام 
بــن "و    "بن بست موج"و    "بن بست ساحل"  و  "بن بست صدف"و    "بن بست مرواريد  "هاي  به نام

 . "بست دريا

ــيون  در كميســــ
ــي و  فرهنگـــــــ
اجتمـــاعي شـــورا 
مطــرح و پــس از 
بحث و تبادل نظـر 
و بــــا پيشــــنهاد 
شــهرداري  ضــمن 

بند   با   ١١مخالفت 
آن به دليل وجـود 
دو بن بست ديگـر 
بــه همــين نــام بــا 
پيشـنهادي  اسامي 
ــدرج در ســاير  من
ــه  ــدهاي اليحـ بنـ

٢٢  

٥  

١١  

١٤٠٠  



  

~ ٨٨ ~ 
 

  

  

  

  

پــارك "جنب مسجد امام هادي (ع) بــه نــام  -٥٩قطعه  -گذاري پارك واقع در شهرك مهرنام  -٤
  ."نيايش

 "جنب مسجد صاحب الزمان، به نــام  -١٤٢گذاري پارك واقع در شهرك مهر ـ پارك قطعه  نام  -٥
  ."پارك نرگس

ـ جنب مسجد فاطمه زهــرا (س) ـ بــه ١١٣هرك مهر ـ پارك قطعه  گذاري پارك واقع در شنام  -٦
  . "پارك ستايش"نام 

گذاري كوچه واقع در خيابان امام خميني ـ آفخرا ـ جنب مســجد آفخــرا بــه نــام شــهيد نام  -٧
  ."كوچه شهيد حسين افتخاري"گذاري كوچه به نام حسين افتخاري  نام

كمربندي خرمشهرـ كوي طالقاني ـ روبروي كوچه هفتم ـ به نــام گذاري بن بستي واقع در  نام  -٨
  . "بست شهيد فرخ تيماسيبن "بست به نام گذاري بنشهيد فرخ تيماسي، نام

گذاري بن بستي واقع در خيابان امام خميني ـ خيابان نامجو ـ اولين بن بست سمت چپ ـ نام  -٩
  .  "بن بست گيلدا   "م گذاري بن بست به ناروي مركز بهداشت ، نامروبه

گذاري كوچه مرادي،  نامگذاري كوچه جنب بيمارستان قائم به نام شهيد سالمت علي شيخـ نام١٠
هاي واقع در همين كوچه بستكوچه وبنو نامگذاري"مراديكوچه شهيدسالمت علي شيخ"به نام  

  بندي زوج و فرد.به صورت شماره
الكان ( شهداي مدافع حرم) ـ كوچه شهيد حميــد بيــاني ـ گذاري بن بست واقع در بلوار  نام  -١١

-و نــام "بست اولبن"،نامگذاري اولين بن بست سمت راست به نام  دومين بن بست سمت راست
  .  "بست دومبن"گذاري دومين بن بست سمت راست به نام 

ين بلوار، مقرر شد تغيير نام بلوار فاتحان نبل و الزهرا به نام سردار حق بين و نصب المان در ا  -١٢
بين توسط سازمان محترم سيما منظر و فضاي سبز شهري در بلوار فقط المان و تنديس سردار حق

  فاتحان نبل و الزهرا و يا در ميدان گيل تهيه و نصب گردد.

ــت  ــور موافقـ مزبـ
  گرديد.

با ساير    ١١بند پيشنهادي ضمن مخالفت با بند    ١٢پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر در  با مفاد    متن مصـوبه شـورا: 
  رأي مخالف، موافقت گرديد.  ١رأي موافق و  ٨بندهاي پيشنهادي، با 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  حسيني نادر   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      ١  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٨٩ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

به شماره    اليحه شهرداري  ر   رشت    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٠٦١  ـف  ش 
به شماره    بر    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٥ثبت شده  مبني  دبيرخانه شورا  در 

مبلغ پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري    ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠اينكه 
تومان)   ميليون  تجلي  ريال(پانزده  حاميان  خيريه  موسسه  به  مالي  كمك 

ز  ،مهر خورشيد  و  از كودكان  به حمايت  توجه  از  و    نان در معرض آسيببا 
  خصوصي) اقدام نمايد.  بخش موسسات   به  كمك(١٥٠٢٠٧رديف اعتباري  

در كميســـيون فرهنگـــي و 
اجتماعي شورا مطـرح و پـس 
ــا  ــر و ب ــادل نظ ــث و تب از بح
پيشنهاد شهرداري  بـا توجـه 
به آسـيب پـذير بـودن اقشـار 
مزبـور،  موسسه  تحت حمايت 

  موافقت گرديد.

٥/١١  ٢٢/
١٤٠٠  

: به موسسه خيريه حاميان تجلي مهر خورشيد اذعان داشتند: موسسه  خالصه مفيد مذاكرات   نادر حسيني در خصوص اليحه كمك  ادامه آقاي  هاي  در 
باشد. از  ) بهزيستي. بنابراين موسسه مذكور داراي مجوز مي  ٣)صنف گروه هاي مردم نهاد٢)استانداري  ١خيريه در رشت بايد از سه محل مجوز دريافت كنند:  

م كند و  آنجاييكه گاهي اوقات بعضي از اين موسسات استيجاري هستند  حتي همين كمك كم نيز مي تواند بخشي از هزينه هاي جاري اين موسسات را ترمي
  هزينه دو الي سه ماه آنها را كاهش دهد. 

كمك  ريال(پانزده ميليون تومان)  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ   متن مصـوبه شـورا:
به موسسه خيريه حاميان تجلي مهر خورشيد از كودكان و زنان در معرض آسيب  ،مالي  به حمايت  از رديف اعتباري  و    با توجه 

 خصوصي) به اتفاق آرا موافقت گرديد.  بخش  موسسات   به كمك (١٥٠٢٠٧

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

غيبت    ٦ مورخ بررسي  جلسات  در  كرنق  كريمي  حسن  شوراي  ١٤٠٠/ ١١/ ٦و    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩  آقاي 
 اسالمي شهر رشت 

      

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس  نامه داخلي شوراي  آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره    متن مصـوبه شـورا:
تبادل و  بحث  رأي غيبتاز  اخذ  و  در جلسات مورخ    نظر  اسالمي شهر  ١٤٠٠/ ١١/ ٦و    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩آقای حسن کريمی کرنق  شوراي 

 موجه تشخيص داده شد.  رشت 



  

~ ٩٠ ~ 
 

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٨جلسه رأس ساعت  اعالم نمودند. ٢٠/١١/١٤٠٠سپس رئيس محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز چهارشنبه مورخ  

  
 
  
  

 *   ٢٠/١١/١٤٠٠مورخ :       ٢٥جلسه شماره :   *
شماره          دعوتنامه  مورخ  ٢٩٩٤/١٤٠٠براساس  پنجمين جلسه١٤٠٠/  ١٩/١١/ش  و  بيست  رأس ساعت    ،  اسـالمي شهر رشت،  محل    ١٥:٣٠(عادي) شوراي  در 

واثق  اسالمي    ساختمان شوراي آقاي محمد حسين  رياست جناب  به  از كالم هستيشهر رشت  آياتي چند  قرائت  با  رئيس محترم شورا  مجيد    كارگرنيا،  قرآن  بخش 
   برگزار گرديد.

  دستورات جلسه : 
درخصوص كمك مالي به انجمن انصارالمهدي (مهديه   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٤٦  ـف ررشت به شماره ش  ـ بررسي اليحه شهرداري

  رشت) . 

درخصوص تقسيط بدهي  آقاي حسن سرمد بابت    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٣مورخ  ١٤٠٠ـ٧٦٤٥  ـف  ش ر   ره  رشت به شما   ـ بررسي اليحه شهرداري
  ) . ١٤٠٣/ ٢/ ١٩(پروانه اعتبار  زمان پايان  تامابقي تقسيط پيش پرداخت و  % ٢٠صورت عوارض به  رأي كميسيون ماده صد  و 

بررسي  ش بهرشتشهرداري نامهـ  يك١٤٠٠/ ١١/ ١٩مورخ   ١٤٠٠ـ  ٢١٤٩٧٨رـ  شماره  شهرداروتمديدقرارداد  اختيار  افزايش  ماهه درخصوص 
  قرارداد رفت و روب و تنظيف شهري. 

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

  منشي شورا: نطق پيش از دستور 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد محمد بشارتي، ياد   نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٩١ ~ 
 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با تبريك ايام اهللا دهه مبارك فجر و فرا رسيدن سالروز پيروزي شكوهمند انقالب    ،محمد حسين واثق كارگرنيا  در ادامه آقاي

  ٢٢تجمع    يبه برگزارايشان    داريم.مياسالمي ايران اظهار كرد: ياد و خاطره شهداي گرانقدر ايران اسالمي كه به نداي رهبر انقالب لبيك گفتند را گرامي  
زمان با سالروز پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در  شهداي ذهاب اشاره كرد و گفت: اين تجمع همبهمن در ميدان  

رانقدر و رهبر  مدار رشت بار ديگر با حضور پُر شور در اين روز با آرمان هاي امام راحل و شهداي گشهروندان واليت گردد و يقيناًميدان شهداي ذهاب برگزار مي
رشت اشاره كرد و گفت: مشكالت ترافيكي رشت به يك دغدغه جدي در شهر  شهر  كارگرنيا به مشكالت ترافيكي  آقاي     معظم انقالب تجديد پيمان مي كنيم.

رافيك شوراي رشت گام هاي  معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت با بهره مندي از نظرات كميسيون تخصصي حمل و نقل و تاميدواريم  تبديل شده و  
ترافيك در رشت بردارد. از چندين ملك در خيابان شيك رشت با هدف احداث    رئيس شورا   موثري در رابطه با رفع مشكل  با اشاره به بازديد روز گذشته 

ه لحاظ تردد براي شهروندان بسيار مشكل  سرويس هاي بهداشتي بيان كرد: در اين بازديد شاهد افزايش حضور برخي از افراد به ظاهر دستفروش بوديم كه ب 
خاص در  شده در اين محدوده از شهر نيز از تجمع اين افراد گاليه داشتندومعتقدبودندكه برخي از اين افراد با اهدافآفرين شده بود و حتي دستفروشان شناخته

ت تصريح كرد: نيروهاي سد معبر شهرداري رشت براي رفع اين مشكل  با تاكيد به ساماندهي دستفروشان در خيابان شيك رشايشان      آن مسيرها حضوردارند.
مين معيشت آنان، براي شهروندان نيز  أبايد تجميع شوند تا نارضايتي ها در اين حوزه كاهش پيدا كند و دستفروشان نيز به خوبي ساماندهي شوند تا در كنار ت

ان و اصحاب رسانه پيرامون وضعيت نامطلوب آذين بندي سطح رشت در ايام اهللا دهه مبارك فجر  به گاليه برخي از شهروند   آقاي كارگرنيا  مشكلي ايجاد نشود.
در اين جايگاه قرار گرفته است و چند مورد    چون به تازگياشاره كرد و گفت: مدير سازمان سيما و منظر شهرداري رشت پاسخ هايي در اين باره مبني بر اينكه  

هاي زير مجموعه به چنين مواردي باالخص ايام اهللا دهه مبارك فجر كه جزو اعياد ملي و  مي رود شهردار رشت و سازمان  ديگر كه پذيرفتني نيست و انتظار
سطح رشت   هاي  پارك وضعيت پيرامون شهروندان نارضايتي ابراز به اشاره با رشت شهر اسالمي شوراي  رئيس  بزرگ ايرانيان است توجه بيشتري داشته باشند.

  بيان كرد: با توجه به نزديك شدن ايام نوروز انتظار داريم نواقص موجود در سطح پارك هاي شهر برطرف شود.
با   ميدان   جمله  از  نام  چند  به  حاضر  حال  در  ذهاب  شهداي  ميدان:  كرد  بيان  ندارد  وجود  ميداني  ديگر  ذهاب  شهداي  ميدان  در  اينكه  به  اشاره  رييس شورا 

با اصالت    متناسب  شهر  از  قسمت  اين  نامگذاري  به  نسبت  شورا  فرهنگي  كميسيون  اميدوارم  و  است  معروف  ذهاب  شهداي ميدان  و  فرهنگي  راه  پياده  شهرداري،
  دام كند. و وضعيت آن همچون قدمگاه شهداي گيالن يا پياده راه فرهنگي شهداي ذهاب و يا هر عنواني كه تناسب بيشتر و جامع تري داشته باشد اق

ت بنده رسيد اظهار كــرد: در  دس  به  رشت شهردار از سوال طرح عنوان با شورا اعضاي سوي از امضا ٩ با اي نامه اينكه بيان با رشت شهر اسالمي شوراي رئيس
.  اعالم و تذكر داده شده است طرح سوال شــد  ايشاناين نامه طي يازده بند پيرامون بي توجهي شهردار رشت به مواردي كه بارها به صورت شفاهي و كتبي به  

از اين بابت به شهردار رشت تذكر داده شــد    بارهاكه  نسبت به وضعيت ورودي هاي سطح رشت به عنوان يكي از سواالت مطرح شده   رشت شهردار توجهي بي
يكي ديگر از سواالت مطــرح شــده    ساعته نيروهاي نگهبان در سطح پارك هاي شهر رشت  ٢٤  همچنين بكارگيري .صورت نگرفته استاما تاكنون هيچ اقدامي 

شهر و مجموعه شهرداري رشت، فقدان دفتر ثبت امــالك  و صالح    هانتخاب و انتصاب مديران در شهرداري توسط شهردار رشت بدون در نظر گرفتن صرف است.
داگانــه  و اسناد شهرداري، عدم رفع نواقص و ساماندهي پل هاي مكانيزه عابر پياده، عدم ساماندهي مشاغل پُر خطر در ســطح رشــت، عــدم افتتــاح حســاب ج

حقوق و مزاياي نيروهاي حجمي شهرداري رشت، بــي تــوجهي   كميسيون ماده صد با هدف احداث پاركينگ هاي عمومي در سطح شهر، عدم پرداخت عادالنه
مطــرح    شهردار رشت به ساماندهي دستفروشان، عدم اجراي طرح مميزي امالك رشت با هدف ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري رشت از جمله يــازده ســوال

در    توانــدمــي  رشت  شهردار:  كرد  تصريح  و  دانست  شورا  اعضاي  قانوني  حق  را  شهردار  از  سوال  شورا طرح رئيس  شده توسط اعضاي شورا از شهردار رشت است.
  مهلت زماني مقرر در صحن شورا حضور پيدا كند و به سواالت پاسخ دهد .

  نطق قبل از دستور ناطق اول:
ياد شهداي انقالب اسالمي، دفاع  شوراي شهر رشت با گراميداشت فرارسيدن دهه فجر و  ، رييس كميسيون برنامه بودجه و حقوقي  سيد شمس شفيعي آقاي  

، اظهار داشت: اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا در اين  ١٤٠١مقدس، مدافع حرم، مدافع امنيت و مدافع سالمت؛ در خصوص بحث بودجه سال  
رسد در جلسه كميسيون تلفيق مواردي در نظر  مي   ام كه به نظردر اين شرايط به نكاتي برخورده   باشند.مي   بودجه  صورت چند شيفت در حال بررسيروزها به 

  شده است  هزار ميليارد توماني در نظر گرفته ٢هاي خالي استفاده شود. با توجه به اينكه بودجه گرفته شود كه شهردار و شهرداري ملزم شوند تا از اين ظرفيت 
بررسي قرار گرفت و فرمانداري نظرش بر    ود و موضوعي كه دركميته تطبيق موردشده ب  درصد در نظر گرفته  ١٠٢اي با ميانگين  غافل از اينكه ارزش منطقه 

ميليارد توماني   ٤٠٠االن با كسري بودجه  درصد باقي بماند ما همين  ٤٠شفيعي تأكيد كرد: اگر فرمانداري بر روي ميانگين افزايش آقاي  درصد است. ٤٠روي 
كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي    رئيس  . پيدا كنيمهزار ميليارد تومان ببنديم، مگر اينكه منابع جايگزين    ٢توانيم بودجه را  مواجه هستيم؛ يعني ديگر نمي

شده و بالاستفاده داريم، يعني يك ظرفيتي كه  واحد مسكوني ساخته   ١٦٠شورا با اشاره به منابع مغفول مانده شهرداري رشت، اظهار داشت: ما در مسكن مهر  
ميليارد    ١١٢ميليون تومان است؛ يعني حدود    ٧٥٠تا    ٥٠٠ها حدود  شده است، هر واحد اين مسكنگرفته صورت  ز مشاورين امالك منطقه  بنا به استعالمي كه ا

به دست خواهد آمد. اين در حالي است كه بودجه    ١٦ها اجاره داده شود، حدود  تومان است و اگر بخواهيم همين ساختمان  ميليارد تومان براي شهرداري 
آسفالت   كه يعني اين مبلغ بيش از بودجهبه اين معني  است ميليارد تومان ٩حدود  ١٤٠٠ني براي آسفالت در سازمان عمراني شهرداري رشت در بودجه عمرا

ميليارد تومان   ٧٥كه حدود توانيم بگوييم بها تا به امروز ميكنيم، با ميانگين ارزش امالك و اجاره سال است كه از اين ظرفيت استفاده نمي  ٥ما  خواهد بود. ما



  

~ ٩٢ ~ 
 

احصا است، همچنين شهرداري رشت  منابع مختلف صحبت شده و ميلياردها تومان از امالك و... قابل آقاي شفيعي با اشاره به  رفته است.ها ازدست طي اين سال 
بودجه    ٤٠٠حدود   در  كه  معتقد هستم  بنده  دارد.  دولتي مطالبات  ادارات  از  تومان  م  ١٤٠١ميليارد  لحاظ شود.اين  بايد  اينكه    ايشان  وضوعات  به  اشاره  با 

- به اتمام برسد وجود ندارد، ما مي ١٤٠١: در اين بودجه يك پروژه كه قرار باشد در سال  تصريح كردد بررسي قرارگرفت، ورم ١٤٠١يك بندها در بودجه به يك 
بررسي بودجه اين موضوعات را لحاظ خواهيم كرد و    و حين  . به اتمام برسدمتري، ميدان سرگل، امام علي (ع)، شهيد كوچكي و..  ٩٠هاي رينگ  گوييم پروژه 

اين موضوعات   دارد  كه وجود  با همكاري خوبي  شفيعي ضمن   شود.  درنظرگرفتهاميدواريم  اخير  آقاي  انتصابات  در حوزه  به شهردار رشت  مشاورين    تذكر 
ابالغ مشاورانِ شهردار،  : در  تصريح كرد،  شهردار اين  كارگ  سه مؤلفه خالف قانون رخ ميان  به  اولين موضوع    يك دستگاه   ري همزمان كارشناسيداده است، 

اي در اين  نامه  ٩٨اند، ديوان محاسبات در سال  عنوان مشاور برگزيده عنوان مشاور خالف قانون است، يعني كساني كه كارشناس در شهرداري هستند را بهبه
عمومي ديوان عدالت اداري    ءكارگيري افراد بازنشسته است، بنا بر آراموضوع ديگر به   وص ابالغ كرده است كه اين موضوع را خالف قوانين عنوان كرده است.خص 

به عنوان  ست.  هاي تخصصي اكارگيري افراد غيرمتخصص در دستگاه امكان بكارگيري بازنشستگان تحت هر عنوان ممنوع است. همچنين سومين موضوع به 
در اين موارد خالف قانون صورت گرفته است و ابالغ كار دريافت كرده است و  نقل    و  عمران يا حملواحد  اما در    داردليسانس محيط زيست    ي كهفردمثال  

موعه شهرداري است كه قرار دهد كه نگاه سياسي صرف در انتصاب افراد مشهود است و اين خسران بزرگي براي مجشده توسط بنده نشان ميبررسي انجام 
رئيس كميسيون برنامه،       است و بايد تجديدنظر شود. و اين موضوع بسيارخطرناكباشند  ساز براي مصوبات اجرايي  تصميمكانون است مشاوره دريافت كنند و  

جمهور  جمهور جفا شد، رئيس ازي به شخص رئيس بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت در ادامه با اشاره به سفر رياست جمهوري به گيالن، افزود: در فضاي مج 
كنند. آن روز كه به گيالن آمدند  ها سفر مي روزهاي جمعه به استان  جمهور در تمامعنوان رئيس از زمان انتخاب به   و ايشان  اكنون در كشور سردار عدالت است

ساعت با حضور هيئت    ٦شب،    ١٢كردند و تا ساعت  دند كه بايد بازديد مي اي بوبر روي پروژه   ٨:٣٠به گيالن آمدند و ساعت    ٨صبح حركت كردند و    ٦ساعت  
نشان   شفيعي خاطر آقاي   گرفت.ها را مقايسه كنيم نبايد اين اجحاف صورت ميدولت در شوراي اداري حاضر شدند. بنده معتقدم كه اگر سفرهاي قبلي هيئت

خواهد در ورزشگاه شهيد  جمهور ميشدند تا ظهر آن روز كه رئيس وار شهيد انصاري مردم جمع ميآمدند، از بلساي جمهور مي ؤهاي قبلي وقتي ركرد: در دولت 
جمهور به گيالن كه آمدند بالفاصله براي بازديد به  شد، اما رئيس شدند و چقدر وقت تلف ميهاي اجرايي تعطيل ميدرصد دستگاه   ٥٠عضدي سخنراني كند،  

ا رفتند،  و...  الكتريك  اسطلخ،  شهري  سياه  مديريت  حوزه  در  فقط  بود،  منصف  اينجا  در  بايد  نبود،  حق  اين  يافت،    ٥٥٠ما  تخصيص  بودجه  تومان  ميليارد 
  ميليارد تومان   ٥٠، آن  استدر مديريت  ما، مشكل  عضو شوراي شهر رشت اذعان داشت: مشكل     ميليارد تومان بود.  ٥٠كه اين بودجه در دولت قبل  درحالي 

ميليون دالر آن جذب شد. مشكل اصلي اين    ٦٠ميليون دالر بانك جهاني تخصيص داد كه تنها    ١٥٠ذشته براي فاضالب شهر رشت  چه شد؟ در ادوار گ   قبلي
هزار ميليارد در بودجه   ٢كنند. براي پسماند شهر در حوزه مديريت بوده و اكنون نيز بخش اعظم آن وجود دارد. بانيان وضع موجود هنوز هم دارند مديريت مي 

ميليارد    ٢٠شده،    صورت رايگان براي شهر رشت در نظر گرفتهدستگاه اتوبوس برقي به   ٥٠جمهور است،  قرار است تصويب شود كه حاصل سفر رئيس   ١٤٠١
به رشت اختصاص  ط به  متري كه مربو  ٩٠رئيس مجمع نمايندگان به بنده اطالع دادند كه نامه شهرداري رشت براي رينگ    يافته است.  تومان قير رايگان 

در سراوان حضور يافتند و زماني كه گزارش    هم  مسكن و شهرسازي بود كه توسط وزير امضا شد و اين موضوع نيز حاصل سفر رياست جمهوري بود. وزير كشور
ها عنوان كرد؟  انه آزادسازي حريم رودخ   را  جمهور اولين مشكل شهر رشت جمهور بحث پسماند، اشتغال و... بود، كي رئيس صورت گرفت، اولين صحبت رئيس 

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت با بيان اينكه مشكل اصلي شهر رشت عدم     متري براي كل كشور است و حق مردم است.  ٦٠حريم  
اتفاقات    ١٤٠١ك كنند، در سال  خواهند كمكنيم، نمايندگان و اعضاي شورا ميگويد كمك ميوجود مديريت يكپارچه شهري است، اذعان داشت: استاندار مي 

شفيعي در پايان از  آقاي     خوبي رخ خواهد داد، تخم نفاق و كينه نكاريم، اختالف انگيزي نكنيم و براي آبادسازي اين شهر بايد دست در دست يكديگر بدهيم.
شود، نظر شوراي شهر نيست و موضع از  تريبوني عنوان مياند قدرداني كرد و اظهار داشت: اگر صحبتي از تمامي كساني كه در بحث بررسي بودجه كمك كرده 

  طريق سخنگوي شورا مطرح خواهد شد. استاندار محترم يك ساعت در استانداري صحبت كردند كه اولين بخش آن بحث پسماند سراوان بوده است.

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛  
در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٢ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ ١٤٠٠ـ٨٩١٤  ـف رشرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ١

  اعالم وصول شد.  "كمك به گروه جهادي دانشجويي شهيد قلي پور"در خصوص

اليحه شهرداري٢ به شماره    ـ  به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٨٨٠  ـف رشرشت  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٧ثبت شده  در 
  اعالم وصول شد.  "طاها ي ورزش يباشگاه فرهنگ  ان يبه مرب يمال  كمك"شورا در خصوص

به شماره    اليحه شهرداري ـ  ٣ به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٨١  ـف رشرشت  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ    ٢٩٨٦ثبت شده  در 
  اعالم وصول شد. "شهر باران دروديبه باشگاه سپ يكمك مال"شورا در خصوص

به شماره    ـ اليحه شهرداري٤ به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٧مورخ  ١٤٠٠ـ٨٧٠٣  ـف رشرشت  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٧٩ثبت شده  در 
  اعالم وصول شد.  "اين يتق يتملك ملك آقا  "را در خصوصشو

در دبيرخانه شورا   ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ  ٢٩٨٥ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ ١٤٠٠ـ٨٩٢١ ـف رشرشت به شماره   ـ اليحه شهرداري٥
  اعالم وصول شد.  "ءو شركا يمسعود حاجت يآقا ط يدرخواست تقس "در خصوص
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در دبيرخانه شورا   ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ  ٢٩٨٠ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ ١٤٠٠ـ ٨٠٤٣ ـف رششماره رشت به   ـ اليحه شهرداري٦
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با    "فوتبال داماش  م يبه ت  يكمك مال  "در خصوص 

  بط ارجاع گردد.يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذير 

  ١١"در دبيرخانه شورا در خصوص    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٣٠٢١تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده به شماره      ٩ـ نامه طرح سوال ٧
  اعالم وصول شد.  "بند سوال از شهردار محترم شهر رشت

  دستورات جلسه : 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢١مورخ ١٤٠٠ـ٧٥٤٦ ـف رشرشت به شماره   اليحه شهرداري
در دبيرخانه شورا مبني بر صدور    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٢مورخ     ٢٦٧٨شده به شماره  

به   عنايت  با  رشت)  (مهديه  انصارالمهدي  انجمن  به   مالي  كمك  مجوز 
كه  انجمن  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠/ ٣٧٠ماره  ش  درخواست بابت    مذكور  از 

به مبلغ    قانون شهرداريها    ٧٧ي كميسيون ماده  أداراي ر  عوارض ساختماني
باشد)  ٩٣(از سال    ريال  ٦١٣/ ٦٢٥/ ٠٠٠ مي  مفتوح  پرونده  داراي    و   تاكنون 

انجمن مذكور تقاضاي اهداء مبلغ عوارض را با عنايت به خيريه بودن انجمن  
  . از شهرداري را نموده است

برنامه و بوجه  در كميسيون 
و حقوقي شورا مطـرح و بـا 
پيشـنهادي مخالفـت  اليحه 

  ديد.گر
  

در كميســـيون فرهنگـــي و 
اجتماعي شـورا مطـرح و بـا 
پيشـنهادي مخالفـت  اليحه 

  گرديد.

٢٥  
  
  

٢٢  

١٧/١١/١٤٠٠  
  
  
٥/١١/١٤٠٠  

و    ٧٧در ادامه آقاي شفيعي در خصوص اليحه كمك به انجمن انصار المهدي در خصوص عوارض ساختماني  و راي كميسيون ماده    خالصه مفيد مذاكرات  :
اين بود كه درخواست كمك به مهديه    ه پيشنهاد بند  .اظهار داشت: كمك به انجمن انصار المهدي از اختيارات كميسيون خارج است  اهداي عوارضدرخواست  

درخواست  ، به همين منظور قرار شد نامه  و موازين قانون هم باشد  واريز شود تا مشكل برطرف شود  ٧٧بود كه كمك به كميسيون ماده  مي  صورت غيرنقدي  به
  .رئيس كميسيون فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شوراي شهر رشت درخواست عودت اليحه را ارائه نمود  ،نادر حسيني  آقايدر ادامه    .جديد به اين شكل ارائه شود

تصريح  ه اين درخواست داشت، كه شباهتي ب   بودهگذشته مواردي  درشوراي شهر رشت با بيان اينكه ما  رييس كميسيون توسعه پايدار  ، هادي رمضاني سپس آقاي 
اينا: مبلغي در گذشته براي موكرد ب چنيني براي شهروند در نظر گرفته ميرد  به شهروند، بهه  شد و  شد، درخواست  حساب شهرداري ريخته ميجاي پرداخت 
 .ه است و پيشنهاد آقاي شفيعي نيز در راستاي اصالح شكل درخواست بود است شده از نظر شكلي داراي اشكال  ارائه

شـورا: مصـوبه  مبلغ     متن  به  مالي   كمك  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  انجمن    ريال  ٦١٣/ ٦٢٥/ ٠٠٠با  به 
بابت   از  رشت)  (مهديه  ساختماني   انصارالمهدي  ر  عوارض  ماده  أ داراي  كميسيون  شهرداريها    ٧٧ي  مخالفت  قانون  آرا  اتفاق  به   ،

 گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 
      ☒  ☐  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☒  ☐  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☒  ☐  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٦
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☒  ☐  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☒  ☐  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☒  ☐  مهدي نوري هريس      ١١

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

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

شهرداري شماره    اليحه  به  ر   رشت  مورخ ١٤٠٠ـ٧٦٤٥  ـ ف  ش 
شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٣ به  شده  در    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٥مورخ    ٢٦٩٢ثبت 

حسب درخواست آقاي حسن سرمد با    دبيرخانه شورا مبني بر اينكه 
نوسازي   پايان  ١- ١- ١٠٤٣١- ١١-١كد  تا  تقسيط    اعتبار   زمان  بابت 

عوارض جمعًا   ) موضوع رأي كميسيون ماده صد  و١٤٠٣/ ٢/ ١٩( پروانه
  تبصره   ريال، با توجه به اينكه با عنايت به  ٥٢/ ٣١٣/ ٤٧١/ ٠٠٠به مبلغ 

تقسيط مطالبات شهرداري رشت سقف    اجرايي  نامه  آيين   ٥  ماده  ٢
مبلغ تا  تقسيط  باشد   ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠اختيارات  مي  حاليه ريال    ،

دريافت   به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  مبلغ    %٢٠شهرداري    از 
الذكر(مبلغ  صورت   )ريال١٠/ ٤٦٢/ ٦٩٤/ ٢٠٠فوق  و    به  پرداخت  پيش 

  ) اقدام نمايد. ١٤٠٣/ ٢/ ١٩( پروانه اعتبار زمان  تقسيط مابقي تا پايان

در كميسيون برنامه و بوجـه و 
حقوقي شورا مطرح و با اليحـه 

  پيشنهادي موافقت گرديد.
  

در كميسيون عمران و توسـعه 
شهري شورا مطرح و با اليحـه 

  پيشنهادي موافقت گرديد.

٢٥  
  
  
  
  

٢٤  

١٧/١١/١٤٠٠  
  
  
  
  

١١/١١/١٤٠٠  

اليحه درخواست يك شهروند در خصوص تقسيط عوارض مربوط به پروانه اظهار داشت:    در خصوص   شمس شفيعي  آقايدر ادامه    خالصه مفيد مذاكرات  :
شده بود مبلغ باالي يك ميليارد و صد ميليون تومان يعني باالتر   در اينجا فقط درخواست تقسيط وجود دارد، اما به دليل اينكه عوارض و ماده صد يكجا محاسبه 

 .ليل به شورا ارائه شدو به همين د استاز سقف اختيارات شهردار 

شـورا: مصـوبه  و   متن  صد  ماده  كميسيون  رأي  بابت  سرمد  حسن  آقاي  بدهي  تقسيط  خصوص   در  پيشنهادي  اليحه  مفاد    با 
  پايان   تامابقي  تقسيط  و    )ريال١٠/ ٤٦٢/ ٦٩٤/ ٢٠٠(مبلغ  %٢٠صورت پيش پرداخت  ريال، به    ٥٢/ ٣١٣/ ٤٧١/ ٠٠٠عوارض جمعاً به مبلغ

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.    ) ١٤٠٣/ ٢/ ١٩( پروانه اعتبار زمان 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   / رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ر ـ   به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٩مورخ    ١٤٠٠ـ  ٢١٤٩٧٨نامه شهرداري رشت به شماره ش  ثبت شده 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به اينكه قرارداد منعقده در     ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠مورخ  ٣٠٢٢

به پايان مي رسد لذا شهرداري رشت   ١٤٠٠/ ١٢/ ١خصوص رفت و روب و تنظيف شهري در مورخ  
دارد؛ نظر  ماهه    در  يك  تمديد  به  نسبت  آن  نتيجه  و مشخص شدن  مناقصه  برگزاري  زمان  تا 

/ش مورخ  ٩٩/ ١٨٣٤قراردادهاي حاضر، با عنايت به اينكه برابر مصوبه شوراي اسالمي به شماره 
ميزان    ١٣٩٩/ ١٠/ ١٤ به  شهردار  به  اختيار  تفويض  بر  گرديده  ٢٩/ ٩٦١/ ٩٠٠/ ٠٠٠مبني  ابالغ  ريال 

      



  

~ ٩۵ ~ 
 

  

  

  

(سقف  ١٤٠٠ضوابط تملك دارايي هاي سرمايه اي در بودجه سال    ١٣  ليكن اين موضوع با تبصره
شماره    ١٥ مصوبه  تمديد  درصورت  دارد،  تناقض  شهردار)  اختيار  ريالي  مورخ    ١٨٣٤ميليارد 
  اقدام نمايد.  ١٣٩٩/ ١٠/ ١٤

  ١٤٠٠  بودجه  در  رشت  شهردار  اختيارات  سقف:  گفت  و  كرد  اشاره  ١٤٠٠  بودجه  در  وقت  شهردار  اختيار  تفويض  به  آقاي كارگرنيا    خالصه مفيد مذاكرات  :
ست و با توجه به اتمام قرارداد نيروهاي خدماتي، ممكن است مشكالتي ايجاد شود كه از اين بابت شهردار رشت طي  ا  تومان   ميليون   پانصد  و  ميليارد  يك  مبلغ

را   مجوزي  صدور  تقاضاي  اي  با   تا نامه  مجدد  داد  قرار  انعقاد  زمان  تا  و  ماه  است.  يك  داشته  مناقصه  به صورت  پيمانكاري  هاي  آقاي    شركت  حامد    سپس 
: با توجه  گفتعنوان نماينده شهرداري  به،  موضوع تفويض اختيار شهردار در ضوابط بودجهدر خصوص  سازمان مديريت پسماند شهرداري رشت    ييسر  ،بشردانش

دراين زمينه كوتاهي از جانب شهرداري صورت نگرفته است  بلكه    .بايست سقف را افزايش دهدميبه اينكه شورا سقف اختيارات را كاهش داده است، خود شورا  
 .نظر كارشناسان بوده است دليل اين موضوع نيز اختالفو  ماه تأخير در پاسخ دادگستري به نامه شهرداري بوده است  ٥رفته مربوط به  دست زماني كه از 

ايم تا فرصت  اخير سامانه دولت دچار اختالل در بارگذاري اسناد مناقصه و مكاتبات شده كه درخواستي از شورا داشته  روز   ١٠: طي  تصريح كرد  آقاي بشردانش 
براي اين موضوع داشتهيك آقاي كارگرنيا رئيس شورا، جهت از دست نرفتن زمان گفتند: از آنجاييكه ممكن است در آخر سال با مشكل پرداخت     باشيمماهه 

  ريال برسد.  ٩٠٠/٩٦١/٢٩/ ٠٠٠جمي مواجه شويم بنابر اين پيشنهاد مي دهم سقف اختيارات شهردار در ترك تشريفات  به مبلغ حقوق پرسنل ح

ضابطه اجرايي تملك    ١٣با مفاد نامه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اختيار شهردار، موضوع تبصره  متن مصـوبه شـورا:
ريال به منظور تمديد   ٢٩/ ٩٦١/ ٩٠٠/ ٠٠٠  مبلغميليارد ريال تا ميزان   ١٥از مبلغ   شهرداري  ١٤٠٠اي در بودجه سال  هاي سرمايهدارايي

تبعات   از  جلوگيري  و  موضوع  حساسيت  به  توجه  با  مناقصه  انجام  زمان  تا  كارگران  حقوق  پرداخت  لزوم  و  روب  و  رفت  قرارداد 
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ١٣٩٩/ ٠١/ ١٤/ش مورخ  ٩٩/ ١٨٣٤اجتماعي آن و  برابر مصوبه ابالغي به شماره  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

شوراي  ١٤٠٠/ ١١/ ١٣ آقايان؛ رضا عاشري و مهدي نوري هريس در جلسه مورخ بررسي غيبت   ٤
 اسالمي شهر رشت 

      

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس  نامه داخلي شوراي  آيين   ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره     متن مصـوبه شـورا:
شوراي اسالمي شهر  ١٤٠٠/ ١١/ ١٣  عاشري و مهدي نوري هريس در جلسه مورخ آقايان؛ رضا    نظر و اخذ رأي غيبتاز بحث و تبادل

 موجه تشخيص داده شد.  رشت 



  

~ ٩۶ ~ 
 

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٨جلسه رأس ساعت 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  حسين رضويانسيد   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

      -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٥
به منظور  العاده شورا  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادل همچنين پس از بحث    متن مصـوبه شـورا:

،  ١٤٠٠/ ١١/ ٧مورخ    ١٤٠٠ـ٢٠٦٠٧٧،   ١٤٠٠/ ١٠/ ٣٠مورخ    ١٤٠٠ـ٨٤١٦هاي؛ ش ر ف ـ  به شماره  بررسي لوايح پيشنهادي شهرداري
ـ   ف  ر  ـ  ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ    ١٤٠٠ـ٧٨٥٤ش  ف  ر  ش  شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ١٤٠٠ـ ٨٤٩١،  به  فرمانداري  نامه  بررسي  و 

 برگزار گردد. ١٥رأس ساعت   ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧چهارشنبه مورخ ، روز ١٤٠٠/ ١١/ ١٩مورخ  ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٣٣٥٤

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١  جمـــع 
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٩٧ ~ 
 

 *   ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧مورخ :       ٢٦جلسه شماره :   *
شماره   دعوتنامه  مورخ  ٣٠٧٩/١٤٠٠براساس  جلسه١٤٠٠/  ٢٥/١١/ش  و ششمين  بيست  ساعت    ،  رأس  رشت،  شهر  اسـالمي  شوراي  العاده)  محل    ١٥:٢٠(فوق  در 

كارگرنيا، رئيس محتاسالمي    ساختمان شوراي واثق  آقاي محمد حسين  رياست جناب  به  از كالم هستيشهر رشت  آياتي چند  قرائت  با  مجيد    رم شورا  قرآن  بخش 
   برگزار گرديد.

  دستورات جلسه : 
درخصوص كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٤  ـ ف  ش ر   رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري

  رسانه هاي گيالن. 

دستورالعمل تشكيل ستاد راهبردي شهر  "  در خصوص  ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٤٩١  ـف رش رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري
  . "خالق

ـ   ر  ش  شماره  به  شهرداري  نامه  بررسي  نشست   ١٤٠٠/ ١١/ ٨مورخ    ١٤٠٠  -٢٠٦٠٧٧ـ  هفتادوهفتمين  پيرو  معابر  نامگذاري  درخصوص 
  بند پيشنهادي.  ٥در  ١٤٠٠-١١-٥گذاري معابر مورخ  كميسيون نام

  ت. شهرداري رش١٤٠١بودجه سال در خصوص  ١٤٠٠/ ١٠/ ٣٠مورخ ١٤٠٠ـ٨٤١٦ ـ ف ش ر  رشت به شماره   ـ بررسي اليحه شهرداري

و    ٢-٨پيرامون اعتراض به بند هاي    ١٤٠٠/ ١١/ ١٩مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٣٣٥٤به شماره    ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت
پيرامون موضوعاتي به شرح، ارزش قيمت منطقه اي و   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩شهر رشت مورخ  اسالمي جلسه شورايمصوبات بيست و دومين    ٣-١٠

  گذاري شهرداري رشت. شيوه نامه سرمايه

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و   شهدا  نام  و  شهيد مجيد بابايي، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه آقاي رضا عاشري، منشي شــورا  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
ا تبريك ميالد امام علي (ع) و گراميداشت مقام پدر و روز مرد اظهار كرد: پيامبر  ب رئيس شوراي اسالمي شهر رشت  ،محمد حسين واثق كارگرنيا  در ادامه آقاي

نامگذاري   بنويسند.ا اكرم (ص) فرمودند: اگر تمام درختان قلم شوند، تمام درياها مركب و تمام انس و جن كاتب، باز هم نمي توانند ذره اي از فضايل علي(ع) ر
هاي انقالب دفاع كردند را گرامي  اين روز به نام پدر و مرد نشانه جايگاه واالي آنان است و ياد و خاطره تمامي مردان ايران اسالمي كه با نثار جان خود از آرمان 

بهمن مصادف با سالروز وفات حضرت زينب سالم اهللا    ٢٨كه  كارگرنيا با بيان اينآقاي    مي داريم و به روح پاك تمامي پدران خفته در خاك درود مي فرستيم.
با  . ايشان  باقي بماندعليها است تصريح كرد: حضرت زينب (س) پيام آور كربال بودند كه اجازه ندادند واقعه تلخ كربال و ظلم و فساد يزيد و يزيديان در كربال  

) تصريح كرد: داعش كه برگرفته از همان افكار پليد است قصد داشت نسبت به تخريب  اشاره به بغض و كينه آل اميه از اهل بيت (ع) و حضرت زينب ( س 
رئيس شورا به دوم اسفند مصادف با    بارگاه حضرت زينب (س) اقدام كند كه با ورود دلير مردان ايران اسالمي، داعشيان اين آرزو را با خود به گور بردند.

مادري نشانه هويت و فرهنگ هر قومي است و متاسفانه به واسطه بي مهري ها و بي توجهي هاي صورت گرفته  سالروز زبان مادري اشاره كرد و گفت: زبان  
كارگرنيا با اشاره به  آقاي     گويش گيلكي در حال فراموشي است و بايد با اهتمام ويژه نسبت به احيا و گسترش اين زبان شيرين توجه بيشتري داشته باشيم.

دان پيرامون وضعيت نامناسب آذين بندي همزمان با سالروز ميالد امام علي (ع) افزود: پيش از اين نيز شاهد گاليه شهروندان پيرامون  انتقادات جمعي از شهرون
با    انايش  .  شودعدم آذين بندي مناسب در ايام اهللا دهه مبارك فجر بوديم و انتظار داريم شهردار رشت اين موضوع را به جديت بررسي و تذكرات الزم داده  

اگر موضوع  بيان كرد:    ،تاكيد به اينكه گاليه شهروندان پيرامون وضعيت نامناسب آذين بندي در سطح رشت در اعياد و مناسبت هاي مختلف بايد برطرف شود
از كميسيون فرهنگي شوراي رشت  مديريت جديد يا كمبود بودجه است بايد از امكانات موجود استفاده بهينه مي شده و اگر امكاناتي نبوده دليل آن چيست؟  

رئيس    .ر اين خصوص گزارش دهندتا بتوانند در جلسه آتي د  مشكالت مطرح شده در اين حوزه را پيگيري كنندبه بررسي اين موضوع بپردازند و  تقاضا داريم  
در بخش جاري و در بخش عمراني   ١٤٠١درصد بودجه شهرداري رشت در سال   ٤٦شهرداري رشت تصريح كرد:  ١٤٠١شوراي اسالمي با اشاره به بودجه سال  

  سال گذشته رشد خوبي داشته ايم. درصد از مجموع بودجه است و نسبت به    ٥٤ميليارد پانصد ميليون تومان در نظر گرفته شد كه    ٩٢نيز يكهزار و  



  

~ ٩٨ ~ 
 

  نطق قبل از دستور ناطق اول:
ها جهت بررسي  آقاي سيد حسين رضويان، رييس كميسيون بهداشت  و محيط زيست و خدمات شهري شورا با اشاره به برگزاري جلسات متعدد كميسيون

شفيعي تشكر ويژه دارم كه بيش از ساليان گذشته در كميسيون بودجه    بودجه اظهار داشت: از رياست محترم كميسيون برنامه بودجه  و حقوقي شورا، آقاي
ت  فرسودگي  اين  و  شده  فرسوده  كامالً  كه  شهري  است،  نوسازي  نيازمند  رشت  شهر  شود.  بررسي  بودجه  بندهاي  تمام  كافي  دقت  با  تا  گذاشتند  ألم وقت 

ه است و تأكيد ما اين است كه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي را به دل محالت ببريم.  همشهريان ما را به دنبال دارد. در بودجه امسال مقوله نوسازي ديده شد 
ر شود و بايد  شهرداري متولي ورزش قهرماني نيست اما آن چيزي كه آبروي شهر است بايد تقويت شود. در اين ميان بايد توجه بيشتري به محالت كم برخوردا 

آقاي رضويان در بخش بعدي نطق خود به مقوله مديريت شهري اشاره كرد و گفتند: درست است كه شهر   د.در تقسيم بودجه عدالت مناسبي وجود داشته باش 
ا بين  روابط  داشتيم كه  تأكيد  ابتدا  از  تر است.  ارزشمند  براي ما  داشتن وحدت و مخصوصاً وحدت سازنده  اما  دارد  احتياج  ثبات مديريتي  عضاي شورا و  به 

ما هر زمان از شهردار طرح سوال كنيم مشكلي حل نمي شود بلكه ما به دنبال وفاق و همدلي عمومي هستيم و در اين ميان    شهردار بايد تنظيم شود. اينكه
ين (ع)  نقش رسانه ها و مردم بي بديل است. يكبار براي هميشه دست در دست هم دهيم و شهري بسازيم كه دوستدار شهروند باشد. من در مكتب امام حس

اري اگر فقط يك چيز آموخته باشم اين است كه به حقيقت خيانت نكنم و تاكنون نيز نسبت به راي اعتمادي كه از مردم گرفتم خود را  طي سالها خدمتگذ
  دانم. مقيد به وفاداري به حقيقت مي

  نطق قبل از دستور ناطق دوم:
پيرامون عدم    سيدحسين رضويانآقاي  هاي  ت با اشاره به صحبت شوراي اسالمي شهر رش و توسعه شهري  رييس كميسيون عمران   ،نوري هريس  در ادامه آقاي

طيبه بينا با  خانم  ها انتخاب  هاي شهردار رشت ببندم و سكوت كنم. يكي از اين خيانتتوانم چشمانم را نسبت به خيانت خيانت به حقايق، اظهار كرد: نمي
بندي سطح شهر  ري رشت بود كه در حال حاضر حتي پيرامون اقداماتي همچون آذين مدرك ميكرو بيولوژي در جايگاه مديرعامل سازمان سيما و منظر شهردا

كم  واسطه  به  فراواني  اعتراضات  مختلف شاهد  اعياد  بي كاري در  و  هستيمتوجهي ها  هستند.    ها  به همين صورت  نيز  رشت  ابالغي شهرداري  مديران  ساير  و 
كند و به نحوي با مديران برخورد كرده است كه مديران شهرداري از  اعضاء شورا توجه نمي   ايرهنموده شهردار رشت به    ؛شهرداري رشت به گِل نشسته است

كيد به اينكه ثبات مديريت شهري به قيمت نابود كردن شهر رشت  أبا ت  آقاي نوري هريس   شوند.ترس بركنار شدن توسط شهردار به اعضاء شورا نزديك نمي
علوي براي كارهاي ديگري آمده و اعضاي شورا را به عنوان ابزار اهداف خود  آقاي  دهم.  استفاده به شهردار رشت نمي ء  قابل پذيرش نيست تصريح كرد: اجازه سو

گيري آسفالت با دوربين و غيره فيلم و كليپ بسازند و قهرمان آن  قرار داده است. بنده در تمام دوران فعاليتم در شهرداري رشت نديده بودم كه به واسطه لكه 
هاي بهداشتي،  فقدان سرويس   وسرويس بهداشتي مناسب وجود ندارد  و ورودي شهر  رشت  شهر  سطح حالي است كه در  در اين    شهردار رشت بشود. كليپ هم

نيا مدير شهر  پيام جعفري  آقاي  با بيان اينكه از    ايشان   ها ندارد.هاي نامناسب و غيره از ديگر مشكالتي است كه شهردار رشت هيچ توجهي به آن نصب المان 
برند رشت شهر خالق خوراك طراحي شود  به منظور معرفي  اپليكيشن خوراك  تقاضا كرديم  از    ،خالق خوراك رشت  اپليكيشن  اين  از  براي رونمايي  افزود: 

  كنيم هيچ نشاني از اپليكيشن شهر خالق رشت وجود ندارد. اعضاي شورا دعوت شد اما حاال در فضاي مجازي هر چه قدر جستجو مي 
شهردار رشت  انگيزه كاري پرسنل كاهش پيدا كرده و  :  تصريح كرد  علوي  آقايكاري پرسنل شهرداري رشت توسط  نوري هريس با انتقاد از كاهش اضافه آقاي  

  م.يايم به هر قيمتي سكوت و بيعت نكندارد. ما از امام حسين (ع) آموخته قدم برنميدر مسير درستي  براي اين شهر  

  ها و لوايح؛ اعالم وصول طرح  

در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ    ٣٠٣٢ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٠٥٩ ـف رشرشت به شماره   ـ اليحه شهرداري١
  اعالم وصول شد.  "دهيابوالفضل پسند يبه آقا  يكمك مال"در خصوص

در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ    ٣٠٣٣ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٠٦١  ـف رشرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٢
  اعالم وصول شد.  "ي به خانم زهرا محمد دوست چكوسر يكمك مال"در خصوص

شورا    در دبيرخانه ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ   ٣٠٣١ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ ١٤٠٠ـ٨٨٢٨ ـف رشرشت به شماره   ـ اليحه شهرداري٣
با قيد يك فوريت در جلسه   ")   هايقانون شهردار  ١٠٠ماده    ١١ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره    ينامه ارزش معامالت  نآيي "در خصوص

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

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

شهرداري  شماره    اليحه  به  ر   رشت    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٤  ـف  ش 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٣ثبت شده به شماره   

ريال (سي    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
با  كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن و    ميليون تومان)

عامل مدير  درخواست  به  شماره    مذكورموسسه    عنايت  مورخ  ٩٥- ٦٥٠٢به 
اينكه  ١٤٠٠/  ١٠/ ٥ توجه  قدمت  با  با  الذكر  فوق  تحت    ٢٥موسسه  با  و  ساله 

دادن   قرار  در    ١٠٠٠پوشش  استان، سعي  سطح  در  غير عضو  و  خبرنگار عضو 
درماني،   معيشتي،  وضعيت  به  رسيدگي  و  رسانه  اهالي  كيفي  سطح  ارتقاي 

ت   حقوقي، آموزشي آنان داشته و حاليه از نيازمنديها و  أبه منظور  مين بخشي 
هاي گيالن  رسيدگي عاجل به وضعيت معيشتي اعضاي خانه مطبوعات و رسانه 

را   شهرداري  از  مالي  كمك  وتقاضاي  است  اعتباري    نموده  رديف    ١٥٠٢٠٧از 
  اقدام نمايد. (كمك به موسسات خصوصي) 

  

كميسيون   در 
و   فرهنگي 
شورا   اجتماعي 
اليحه   با  و  مطرح 

هادي پيشن
  موافقت گرديد. 

٢٥/١١/١٤٠٠  ٢٦  

رشت در خصوص اليحه كمك مالي به موسسه     شهر   اسالمي   شوراي   بودجه   و  برنامه   كميسيون  آقاي سيد شمس شفيعي، رييس   خالصه مفيد مذاكرات  : 
اظهار كرد: تقاضايي كه خانه مطبوعات گيالن براي شهرداري رشت ارسال كرده بود به مبلغ يكصد ميليون تومان بود در  خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن  

  .استتر شدن  پخته  نيازمندميليون تومان داده است،    ٣٠اليحه را به    شده بود، اينكه چگونه شهردار محترم  ميليون تومان پيشنهاد داده  ١٠٠اليحه اوليه  مبلغ  
بر اين شد كه جلسه به صحبتي كه با مديرعامل خانه مطبوعات و رئيس خانه مطبوعات استان داشتيم قرار  از اقناع اعضاي  بنا  برگزار شود تا اليحه پس  اي 

همچنين قرار بر اين شد كه بازديدي نيز از خانه مطبوعات داشته باشيم تا موارد موردنظر شورا و    .كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا به شورا آورده شود
  .خانه مطبوعات عنوان شود، همچنين ممكن است در نظر گرفته شود تا كمك بيشتري به مجموعه خانه مطبوعات انجام شود

موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن در جلسه  اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك مالي به    متن مصـوبه شـورا: 
ماندن اليحه مذكور به مدت دو هفته به  مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و اخذ رأي بنا به پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت 

 بماند. مدت دو هفته مسكوت رأي مخالف مقرر شد؛اليحه مورد نظر حداكثر به  ١رأي موافق و   ٨جهت بررسي بيشتر،  با 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ٨
      ☒  ☐  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

شهرداري شماره    اليحه  به    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٤٩١  ـف رشرشت 
شماره   به  شده  شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ٢٨٥٢ثبت  دبيرخانه  به  در 

جهت بررسي و   پيوست دستورالعمل تشكيل ستاد راهبردي شهر خالق
رشت  باعنايت به ثبت شهر رشت در شبكه شهرهاي خالق  تصويب و   

يكپارچگي  ايجاد  و  ساماندهي  لزوم  و  يونسكو  شناسي  خوراك 
  تبيين   راستاي  در  سازماني  برون  هاي  ارگان  و  سازماني  روند واحدهاي

 اقتصادي   رونق  منظور  به  جهاني  برند  اين   از   بهينه   استفاده   و  اهداف 
با  و  منجر به پويايي اقتصاد محلي خواهد گرديد    كه   برگردشگري  مبتني

رشت   خالق  شهر  راهبردي  ستاد  توان  تشكيل  با  مي  مهم  اين  به 
محترم   اعضاي  بخشيپشتوانه  سرعت  رشت  شهر  اسالمي  و شوراي  د 

ايجاد مشاركت و هم افزايي  مذكور  همچنين از ديگر اهداف مهم ستاد  
جذب  مناسب  بستر  ايجاد  و  موضوع  با  مرتبط  نهادهاي  و  ادارات 

  اعتبارات ملي از طريق گردشگري حالل مي باشد. 

در كميسيون توسعه پايدار شورا 
مطرح و با اليحه پيشـنهادي بـا 

ه اصــالحيه و بــازنگري توجــه بــ
ــتن  ــه در مــ ــورت گرفتــ صــ
دســـتورالعمل تشـــكيل ســـتاد 
راهبردي شهر خالق از جمله در 
اعضاي ستاد و.. با تشكيل سـتاد 

  مزبور موافقت گرديد.
در كميســـــيون فرهنگـــــي و 
اجتماعي شورا مطرح و با اليحـه 
پيشنهادي  با توجه به اصـالحيه 
و بازنگري صورت گرفته در متن 

كيل ســـتاد دســـتورالعمل تشـــ
راهبردي شهر خالق از جمله در 
اعضاي ستاد و.. با تشكيل سـتاد 

  مزبور موافقت گرديد.

١٢  
١٣  
  

٢٤  
٢٥  

١٢/١١/١٤٠٠  
١٩/١١/١٤٠٠  
  

١٢/١١/١٤٠٠  
١٩/١١/١٤٠٠  

سپس آقاي نادر حسيني، رييس كميسيون فرهنگي،اجتماعي شورا شهر رشت، در خصوص اليحه دستورالعمل تشكيل ستاد راهبردي   خالصه مفيد مذاكرات  :
عنوان  جمله شهر رشت به  گيرد، برخي شهرها ازهايي كه از سوي وزارت كشور صورت ميدر مجموعه مديريت شهري طبق ابالغيهشهرخالق رشت، اذعان داشت: 

توان شهر خالق خوراك، شهردوستداركودك و شهر خالق در حوزه  رشت در چند زمينه شهر خالق شناخته شده كه از جمله مي  .شوند معرفي ميشهر خالق  
به همراهي ساير   نياز به شيوه نامه هايي جهت اجرا دارد كه  ديگر    هاي دستگاهخانواده، دوست دار طبيعت، دوست دار محيط زيست و... نام برد كه اين موارد 

اين زمينه م انسجام و هماهنگي در حوزه ميان سازماني و خارج از سازماني در  باال دست راهبردي جهت  نياز است كه يك ستاد  اين    باشد.ينيازمند است و 
ا را براي جايگاه و برندسازي  ها در سطح استان چه در بحث اعتبارات و چه در بحث لجستيكي بتوانند در كنار يكديگر كاره هماهنگي سبب خواهد شد تا سازمان

سپس    .هاي استان نيز دعوت به همكاري خواهيم داشتشهر رشت پيش ببرند، در قالب اين ستاد ما امور مديريت شهري را هماهنگ كرده و از ساير دستگاه
ت يا خارج از آن؟! همچنين اين ستاد چرا  رضا عاشري عضو شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار داشت: آيا اين ستاد داخل چارت شهرداري رشت اس آقاي  

حسيني در پاسخ اظهار داشت: هر دستگاه سازماني   آقاي  .تواند بدون مصوبه شورا كار خود را انجام دهدكند؟ اين ستاد ميمشروعيت خود را از شورا دريافت مي
نامه به شورا ارسال شده است.  اي داشته باشد كه اين شيوهنامهيد شيوهشود باتواند براي موضوعات خاص ستادي را تشكيل دهد، اما ستادي كه تشكيل ميمي

براي اين است كه مي  اينكه درخواست مصوبه شورا ارائه بيروني وارد ستاد شوند كه موردشده  نبود و به همين دليل مصوبه به شورا    خواستند اعضاي  قبول ما 
اين يك ستاد گردشگري در شهرداري رشت وجود داشت و يك ستاد براي شهر خالق    از  هار داشت: پيشرئيس شورا نيز اظنايب،  عزيزي  آقاي   .ارسال شده است 

 .ها در اين ستاد تجميع شده است دادند كه تمامي ايناي كارها را انجام ميصورت جزيرهخوراك و غذا و... وجود داشت كه هركدام به

مشتمل بر مقدمه ، ده ماده و پنج تبصره(پيوستي)    "رشت   راهبردي شهر خالقدستورالعمل تشكيل ستاد  "  متن مصـوبه شـورا:
 به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   / رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩  جمـــع 
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٠١ ~ 
 

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

  ٢٨٦٩ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ٨مورخ    ١٤٠٠  - ٢٠٦٠٧٧نامه شهرداري به شماره ش ر ـ  
نشست    ١٤٠٠/ ١١/ ٩مورخ   هفتادوهفتمين  پيرو  معابر  نامگذاري  درخصوص  دبيرخانه شورا  در 

 ، به شرح؛ ١٤٠٠-١١-٥گذاري معابر مورخ  كميسيون نام

روبروي –بلوار شهيد پور ابراهيمي -تعداد دو كوچه واقع دركمربندي خرمشهر گذارينامـ ١
شـماره بنـدي "گذاري مجدد كوچه ها به همان ترتيب  اداره اطالعات  قبل از كوچه اول، نام

 از ابتدا تا انتها مرتب و انجام پذيرد.  "زوج و فرد

بـن بسـت سـوم بـه نـام شـهيد -١٧٩خيابـان  -بست واقع در بلوار گيالنتغييرنام بن  -٢
  .  ") ٣بست شهيد محمد كاكويي(بن"بست با حفظ شماره به نام محمدكاكويي، نامگذاري بن

ورودي به فاز -قبل از پمپ بنزين صادقي-گذاري سه راه واقع در بلوار شهيد قلي پورنام  -٣
شـهيد هـادي   سه راه  "دوم معلم به نام شهيد هادي خوش خلقت ، نامگذاري سه راه به نام  

 .  "خوش خلقت 

 شـهيد  بلـوار  راست  سمت–كوچه دلدار    -گذاري كوچه اي واقع در بلوار شهيد باهنرنام  -٤
  . "كوچه فجر  "گذاري كوچه به نام جنب نانوايي بربري، نام–وينده ج

ميدان "نام گذاري ميدان فاقد نام واقع در بلوار ديلمان  ـ انتهاي بلوار آذر اندامي به نام    -٥
  . "كار آفرين 

در كميســيون 
ــي و  فرهنگـــ
شورا  اجتماعي 
ــا  مطـــرح و بـ
نامگــــــذاري 

 ٥معـــــابر در 
بند پيشنهادي 

و   ٣بجــز بنــد 
بــــه شــــرط 
اصــالح از ســه 
راه بــه تقــاطع 
موافقــــــــت 

  گرديد.

٢٣  
١٢  
١١  

١٤٠٠  

در    متن مصـوبه شـورا: معابر  نامگذاري  پيشنهاد شهرداري در خصوص  مفاد  به جز    ٥با  پيشنهادي   بندهاي   ٣بند  بند  با ساير 
 پيشنهادي، به اتفاق آرا، موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٠٢ ~ 
 

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

 ـف  ش ر   رشـت بـه شـماره    اليحه شهرداري
بـه   ٣٠/١٠/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ٨٤١٦ ثبـت شـده 

در دبيرخانـه   ٣٠/١٠/١٤٠٠مـورخ    ٢٧٦٥شماره  
شـهرداري ١٤٠١بودجـه سـال  شورا به پيوست  

درصدي نسـبت بـه بودجـه ٦٠با افزايش    ترش
 ، از حيـــث منـــابع بـــه مبلـــغ١٤٠٠ســـال 

دو هزارميليــارد  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ (معــادل 
ــان)   ــغ توم ــه مبل ــز ب ــارف ني ــث مص و از حي

دوهــزار ميليــارد    ريال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ (معادل 
 به(درصـد٤٥   ايكه سهم بودجه هزينـهتومان)  

 عمراني  بودجه سهم و)  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩مبلغ
 دارايـي  تملك اي، سرمايه  دارايي   تملك  شامل(

 درصد٥٥  نيز)  سنواتي   شده  قطعي   ديون  و  مالي 
ــه( ــغ ب ــال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١١ مبل ــت  )ري جه

اليحـه   بررسي و تصويب و با عنايت بـه اينكـه
كه مبتني بر عمليات بوده و بـا ١٤٠١بودجه سال  

 طرز تهيـه و تـدوين،"تور العمل  عنايت به دس
بـه شـماره  "اجرا و تفريـغ بودجـه شـهرداري

و بخشنامه بودجه سال   ١٧/١٠/٩٧مورخ    ١٩١٧١٠
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور   ١٤٠١

تنظيم گرديده و پس از برگزاري جلسات متعدد 
در سطوح كارشناسي و مـديريتي و تـدقيق در 

و با اسـتفاده از هاي درآمد و هزينه  كليه رديف
تـر منـابع كليه ظرفيت ها در بكارگيري منطقي 

  محدود مالي، تنظيم گرديده است

كميسيون فرهنگي واجتمـاعي شـورا مطـرح و پـس از بحـث و  
تبادل نظر با افزايش رديف هايي از بودجه سازمان هاي فرهنگـي 
و ورزشي و سيما منظـر و فضـاي سـبز شـهري بـه شـرح ذيـل 

  موافقت گرديد؛
تحــت عنــوان ((اجــراي برنامــه هــاي  ١٢٠٢٠٥اعتبــاري  كــد-

ــغ  ــه از مبلـ ــري)) كـ ــي و هنـ ــذهبي، فرهنگـ ــي، مـ آموزشـ
ــم  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٨ ــه رق ــال ب ــال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٥ري ري

  افزايش يافت.
تحت عنـوان ((سـاخت زمـين هـاي  ٦٠٦٠١٠٠٦كد اعتباري -٢

ــم  ــه از رق ــت ك ــهر رش ــوردار ش ــم برخ ــالت ك ــي در مح ورزش
ــم ر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ ــه رق ــال ب ــال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢٧ي ري

  افزايش يافت.
تحـت عنـوان ((هزينـه هـاي ورزشـي  ١٦٠٢١٢كد اعتبـاري  -٣

  ريال رسيد.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٣كاركنان)) كه به ميزان  
تحـت عنـوان ((هزينـه بهسـازي و   ١٠٣٠١٠٠٢كد اعتبـاري  -٤

زيباسازي شهر شامل: ((آذين بندي، نورپردازي، خريد، سـاخت و 
هـــا، نگهداشـــت آبنماهـــا و ...)) كـــه از رقـــم مرمـــت المـــان 

  ريال افزايش يافت.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠به    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٠
(ضمناً در خصـوص بودجـه روابـط عمـومي و امـور بـين الملـل 
شهرداري رشت با همان مبلغ پيشـنهادي شـهرداري بـه ميـزان 

  ريال موافقت گرديد،.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٧
شورا مطرح و با كليات بودجه بودجـه دركميسيون توسعه پايدار  

ســازمان ســرمايه گــذاري و مشــاركت هــاي  ١٤٠١پيشــنهادي 
مردمي موافقت گرديد و مقرر شد جهـت بررسـي در كميسـيون 

  تلفيق شورا تغييرات ذيل لحاظ گردد؛
ـافزايش يك رديف تحت عنوان انجـام مطالعـات اطلـس جـامع 

  ريال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥سرمايه گذاري شهرداري رشت به مبلغ 
رديف تهيه بسته هاي سرمايه گذاري بـر "ـ افزايش مبلغ بودجه  

  حسب نياز سازمان  
 ١٤٠١دركميسيون تلفيق شورا مطـرح و بـا بودجـه پيشـنهادي 

  شهرداري با اصالحاتي موافقت گرديد.

٢٣  

٢٤  

٢٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٢  

  

  

١  

٢  

٣  

١٢/١١/١٤٠٠  

١٨/١١/١٤٠٠  

١٩/١١/١٤٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٢/١١/١٤٠٠  

  

  

٢٣/١١/١٤٠٠  

٢٤/١١/١٤٠٠  

٢٥/١١/١٤٠٠  

درصد رشد    ٦١.٦اظهار داشت: از كل بودجه    ١٤٠١با تشريح جزئيات و اعداد و ارقامي از بودجه سال    ، واثق كارگرنيا  در ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات  : 
نسبت به ميانگين    د كهباش درصد آن عمراني مي  ٥٤درصد جاري و    ٦٤به ميزان    ١٤٠١ي در سال  ببودجه تصوي.وجود داشته است  ١٣٩٩نسبت به بودجه سال  

اي شهر را  خوبي قرارگرفته است و اميدواريم با اين روند و همت بيشتر مديران اجرايي در شهرداري اين سرانه بودجه  شهرهاي كشور در فاصلهاي كالنبودجه
دارايي.افزايش دهيم بخش  در  بودجه  و شهرسازي  از كل  مأموريت كاربردي  و خدمات شهري    ٥ها، سهم  ايمني و مديريت    ١٤درصد، محيط زيست  درصد، 

رييس شوراي شهر تشريح كرد: كليات    .باشددرصد مي  ١درصد و اجتماعي و فرهنگي    ٢٩درصد، خدمات مديريت    ٤٩و ترافيك    ونقلدرصد، حمل  ٢بحران  
ريال تملك دارايي    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٢٥/١٠ريال (با مبلغ  ٢٠/ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠شهرداري رشت در كميسيون هاي شورا كه با مبلغ كل    ١٤٠١بودجه سال  

ها در بودجه و  رياست شورا در ادامه به سهم مناطق و سازمان  ) تصويب شد.% ٤٦ريال بودجه هزينه اي    ٠٠٠/٢٧٥/٩/ ٠٠٠/٠٠٠مبلغ  و    %٥٤هاي سرمايه اي  
ها و  درصد، معاونت  ١٧ها  درصد، سازمان  ٢٥گانه  كل پروژه عمراني مناطق پنجپرداخت و اذعان داشت: مقدار سهم دربرگيرنده نسبت به  ١٤٠١هاي سال  پروژه

هاي بهداشتي و مطالعات ترافيكي قرار  اظهار داشت: موضوع احداث سرويس  ١٤٠١خصوص بودجه پيشنهادي  درنوري هريس    آقاي  .باشددرصد مي  ٥٨كز  مر
بودجه    صورت كامالً جزئي وارد بررسيداشت: ما به  ذعانسيد شمس شفيعي نيز اآقاي    .ونقل اضافه شودبود كه از بودجه مناطق كسر شده و به بودجه حمل

صورت  داده است كه بايد اصالحات الزم  در برخي از موارد اشتباهاتي در بودجه رخ.قرار مي گرفتكتابچه در اختيار اعضاي شورا اين بود كه  ايم و الزمه آن شده
 .هاي موردنياز انجام شودو تطبيقگيرد 

شـورا: مصـوبه  سال    متن  پيشنهادي  كل    ١٤٠١بودجه  مبلغ  با  رشت،  بيست  ٢٠/ ٢٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهـرداري  و  هزار  دو  ريال( 
با   بودجه هزينه ايميليارد تومان)    دارايي   تملك  شامل (  عمراني  بودجه  سهم   و)  ريال  ٩/ ٢٧٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به ( درصد٤٦ سهم 

پيوستي  به اتفاق آرا    )ريال  ١٠/ ٩٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  (به   درصد   ٥٤    )سنواتي  شده   قطعي   ديون  و   مالي  دارايي   تملك  اي،   سرمايه 
 مورد تصويب قرار گرفت. 



  

~ ١٠٣ ~ 
 

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

١-٥  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  ثبت    ١٩/١١/١٤٠٠مورخ    ١٣٣٥٤/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه 
شماره   به  شورا  دبيرخانه  در  بند  ١٤٠٠/  ٢٠/١١مورخ  ٣٠١٦شده  به  اعتراض  مصوبات    ٢-٨پيرامون 

  به شرح:   ٢٩/١٠/١٤٠٠شهر رشت مورخ  اسالمي جلسه شورايبيست و دومين  
شيوه   - خصوص  سرمايه در  (گذنامه  بند  موضوع  رشت  شهرداري  مشاركت  و  )  ٢-٨اري 

  :داردمصوبات اشعار مي 
با اصالح مواد    -١-٣  اينكه  به  توجه  فني سرمايه   ١٣و    ٤با  كارگروه  كميته  گذاري جايگزين 

گذاري هاي سرمايه گذاري شده و مسؤوليت مطالعات فني و اقتصادي پروژه كارشناسي سرمايه 
بندهاي ذيل ماده  دار شده در حشهرداري را عهده  بند    ١٤و مواد    ٤الي كه در    ٢٠ماده    ٣و 
گذاري هاي شكلي، كيفي، فني، مالي و اقتصادي پيشنهاددهندگان سرمايه مسؤوليت ارزيابي 

از كميته سلب شده است و از اين جهت تعارض وجود    ١٣را دارد لكن اين مسؤوليت در ماده  
پروژه  اينكه  به  توجه  با  تدارد.  به  قبالً  اقتصادي  ها  و  فني  مطالعات  انجام  رسيده  صويب 

مشاركت پروژه  فراخوان سرمايه هاي  مرحله  در  متون  پذير  اصالح  لذا  ندارد.  موضوعيت  گذار 
نمي  نظر  به  ماده  مذكور صحيح  بعالوه در  عال   ١٢رسد.  بازرگاني  فني  فني  وكميته  بر كميته  ه 

شايسته است حداقل و    ١٤ره ماده  رسد. ضمناً با توجه به تبص ذكر شده كه اشتباه به نظر مي 
  .تعيين شود ١٣حداكثر تعداد اعضاي كميته در ماده 

اساس    -٢-٣  تشخيص  آيين   ١٣ماده  بر  و  پيشنهادات  به  رسيدگي  شهرداري  معامالت  نامه 
از   مركب  مناقصه  كميسيون  به عهده  معامالت عمده  به    -١برنده  شهرداري  معاونان  از  يكي 

مسئول واحد    -٣امور مالي شهرداري و در غياب او جانشين او    مسئول  -٢انتخاب شهردار  
او   او جانشين  در غياب  و  معامله  و در    -٤تقاضاكننده مورد  امور حقوقي شهرداري  مسئول 

باشد. بنابراين عضويت سه  يك نفر مأمور فني به انتخاب شهردار مي   - ٥غياب او جانشين او  
 .ن استنفر ديگر به عنوان اعضاي ناظر مغاير قانو

گذاري ضميمه الحاق شده  قراردادهاي سرمايه اي مبني بر نمونه  يك تبصره   ٦به ماده    - ٣-٣ 
 .)باشد (و ضرورت نداردلكن عمالً پيوست نمي 

) ١با الحـاق عبـارت «معاونـت مـالي و اقتصـادي شـهرداري» بـه جـزء (ج) بنـد (  -٤-٣ 

      



  

~ ١٠۴ ~ 
 

گذاري بـر عهـده نامه، آيـا منظـور ايـن اسـت كـه مـديريت امـور سـرمايهشيوه  ٨ماده  
ــهرداري؟ ــالي و اقتصــــادي شــ ــاون مــ ــت يــــا معــ ــازمان اســ  رئــــيس ســ

  .شوراي سازمان جايگزين هيأت عالي نشده است ٩ماده  ٦در بند  -٥-٣
گذاري و مشاركت شهرداري را به  گيري و تصويب كليه امور سرمايه كه تصميم   ١٠ماده    -٦-٣

شده سازمان  هيأت مديره سازمان محول كرده از حيث اطالق مغاير اساسنامه مصوب و تأييد 
  . نامه و تداخل وظايف و اختيارات شوراي سازمان استشيوه  ١١و در تعارض با ماده 

ــه ا -٧-٣  ــه ب ــا توج ــد ب ــالح بن ــاده  ١٠ص ــمي  ١٥م ــان رس ــتمزد كارشناس ــين دس تعي
 .دادگســــــتري بــــــر عهــــــده كــــــدام مرجــــــع خواهــــــد بــــــود

نامـه معـامالت آيين  ١با توجـه بـه اينكـه معـامالت شـهرداري بـر اسـاس مـاده    -٨-٣ 
نامـه شـود و بـا توجـه بـه مفـاد آيينبندي مي شهرداري از نظر مبلغ به سه نـوع تقسـيم

گذاري پـروژه نـوع معاملـه خصوصـي هزينـه سـرمايه  -عمومي تضمين معامالت مشاركت  
نامه مبلـغ آورده طـرف مشـاركت شـيوه ٢٠كنـد (كمااينكـه در بنـد ج مـاده را تعيين مي 

جـزء (ب)   ١كنـد) بنـابراين تبصـره  گذار را معـين مي نوع معامله و نحـوه جـذب سـرمايه
قــرار داده مغــاير كــه نصــاب معاملــه را ميــزان آورده شــهرداري مــالك  ٢٠مــاده  ١بنــد 

 .مقررات است
شـهرداري تصـميم كميسـيون مناقصــه نامـه معــامالت آيين ١٨مـاده بـه موجـب  -٩-٣ 

گزار ابـالغ شـود و بـر پس از موافقت شهرداري و تصويب شوراي شـهر بايـد بـه مناقصـه
قـانون تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمي   ٨٠مـاده    ١٤اساس تبصره بند  

تواند اختيـار تصـويب و انجـام معـامالت را تـا ميـزان تخاب شهرداران شورا مي كشور و ان
شـهرداري بــه شـهردار واگــذار نمايـد. بنــابراين نامـه معــامالت معينـي بـا رعايــت آيين

تـا  ٥٠كـه تصـويب و انجـام معـامالت بـين  ٢٠مـاده  ١الحاقي به جـزء (ب) بنـد   ٢تبصره  
جاي شـهردار بـه دوسـوم اعضـاي شـورا محـول برابر سقف معامالت متوسط را كه به    ١٠٠

، بنـد ٨، مـاده ٧مـاده  ١٢مغاير قانون است. بنا به مراتب مذكور و بـا توجـه بـه بنـد   كرده
نـويس شـهرداري الزم اسـت پـيش از انجـام معاملـه، پيشنامـه معـامالت آيين  ١١ماده    ٢

ــ ــهر برس ــالمي ش ــوراي اس ــويب ش ــه تص ــوان ب ــناد فراخ ــوان اس ــه عن ــا ب  .دقرارداده
ها تمليـك عـين (فـروش) يـا منفعـت نامـه مـالي شـهرداريآيين ١٣طبق ماده  -١٠-٣ -

(اجاره) اموال غيرمنقول شـهرداري از طريـق مزايـده كتبـي بـا رعايـت مقـررات مربـوط 
ار و نحـوه ذگصورت خواهد گرفت. بنـابراين قطـع نظـر از اينكـه تعريـف وثاقـت سـرمايه

اعـالم نشـده از ايـن جهـت كـه جـذب   ٢٠مـاده    ١جـزء (ج) بنـد    ٢احراز آن در رديـف  
گذار بر روي مطلـق امـالك شـهرداري را از طريـق تـرك فراخـوان تجـويز كـرده سرمايه

 ..مغاير قانون است
شهرداري در مورد خريد اموال و خدمات و  نامه معامالت آيين  ٣١ماده   ٢بر اساس بند   -١١-٣ 

اشد معامالت بدون تشريفات مناقصه يا  حقوق مالي كه به تشخيص شهردار منحصر به فرد ب
در حدي كه متضمن   ٢٠ماده   ١جزء (ج) بند   ٤مزايده و حراج انجام خواهد شد. بنابراين رديف 

  .حذف اختيار تشخيص شهردار است مغاير قانون است 
شهرداري در صورتي كه در مدت مقرر در آگهي نامه معامالت  آيين  ١٤ماده  مطابق    -١٢-٣ 

تواند موضوع را براي اتخاذ تصميم تجويز ترك  نهادي نرسيده باشد شهرداري مي مناقصه پيش
كميسيوني  به  عالي   مناقصه  عضو  نفر  دو  و  شهرداري  اداري  و  مالي  معاون  از  مقام  مركب 

كند. بنابراين  شوند احاله  شهرداري كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي شهر تعيين مي 
بند    ٥رديف   به درخواست متقاضي، تشخيص كميته    ٢٠  ماده   ١جزء (ج)  را  كه ترك مناقصه 

  .فني، تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر تجويز كرده است مغاير قانون است 
شهرداري آگهي مناقصه بايد يك تا سه نوبت به  نامه معامالت  آيين   ٦ماده  به موجب    -١٣-٣ 

يراالنتشار پايتخت منتشر گردد. طبق تبصره  كث هاياقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه 
پايتخت است. بنابراين جزء (ب)    هاي محلي عالوه بر نشر آگهي در ماده مرقوم انتشار آگهي   ١

هاي محلي را كافي دانسته مغاير  كه انتشار آگهي فراخوان در يكي از روزنامه   ٢٠ماده    ٤بند  
 .قانون است 
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خصوصي تصريح شده است    -امالت مشاركت عمومي نامه تضمين معآيين   ٤در ماده    -١٤-٣
اين  سرمايه  چهاچوب  در  را  ماده  اين  در  مذكور  تضامين  از  تركيبي  خود،  اختيار  به  گذار 

ماده  آيين بنابراين  كند.  ارائه  سازمان  شيوه   ٢٢نامه  شوراي  تصميم  به  را  تضامين  كه  نامه 
 .موكول نموده مغاير آيين نامه است 

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  شـورا:متن مصـوبه 
بند   جلسه    ٨-٢ـ  در خصوص    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ    ٢٢مصوبه  رشت  اسالمي شهر  و    "شوراي  گذاري  سرمايه  نامه  شيوه 

  :  "مشاركت شهرداري  
در شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري دو كميته فني (كميته فني (راهبري) پروژه هاي سرمايه گذاري   -١

، تعريف شده، كه داراي وظايف و مسئوليت هاي متفاوت مي باشند. علي  بازرگاني مناقصات) بصورت مجزا   –و كميته فني  
و  ١٢ماده    ١، بند    ٤ماده    ١٢و    ٨ايحال جهت رفع ابهام و مشخص نمودن تمايز اين دو كميته،  اصالحات ذيل در بندهاي  

  شيوه نامه انجام گرفته است.  ١٤و  ١٣اصالحاتي در مواد  
  تغيير يافت. گذاري سرمايه يها پروژه) يراهبر يته(كم فني اري به كميته: كميته فني سرمايه گذ ٤ماده  ٨بند  -
  بدين شرح تغيير يافت  ٤ماده  ١٢بند  -

  بازرگاني مناقصات  -فني كميته
 توسطبازرگاني صالحيتدار كه    -تي است با حداقل سه عضو خبره فنيئهي  ،مناقصات   يقانون برگزار  يبازرگان  -يفن  تهيكم

 يشـنهادات پ  يفنـ  يفي،ك  يابيو ارز  يگذار  يهسرما  يانمتقاض  ياقتصاد  ي،فن  ارزيابي    تيمسئولو    شود  يم  انتخاب   شهردار
  . دارد عهده شهرداري را بر عمده معامالت  كميسيوندرخواست  بهانجام تعهدات  يآنها برا

   گذاريسرمايه يها پروژه يفن تهيكم  - ١٣ ماده -
بـه فراخـور    گذاريسـرمايه  يفنـ  يتـهكم   توسط  ،گذاريسرمايه  يهاها و پروژهطرح   ياقتصاد  -يمطالعات فن  بررسي

  . شوديم انجامموضوعات 
   گذاريسرمايه ي پروژه هايفن تهيكم  اختيارات  و وظايف – ١٤ ماده -
  الزم   پيشنهادات  ارائه و مشترك  گذاري   سرمايه هاي  پروژه و ها  طرح   ها، ايده تمامي بررسي ) ١
  مشاركتي  قرارداد  انعقاد از بعد  و قبل  مشكالت   رفع در  يهمكار  ) ٢
   شده ارجاع هايپروژه  و هاطرح  ها،برنامه   خصوص در  اقتصادي فني  پيشنهادهاي ارائه  ) ٣
  هاپروژه فراخوان  انجام نحوه براي اختصاصي شرايط پيشنهاد و تدوين ) ٤
  از   اعم  گذاري سرمايه   سازمان   از طرف   شده  ارائه  مشاركت  و  گذاري سرمايه   هايبسته   جانبه   همه   پيشنهاد  و   بررسي   )٥ 

 هاي ارزيابي   حرايم،   معامالتي،   و  مالي   شهرسازي،   جمله  از  مربوطه   مقررات   و   ضوابط   پروژه،  بودن  بالمعارض   مالكيت،
   طرفين   الشركه  سهم  بررسي و هاآورده 

   . گذارييه قراردادهاي ارجاع شده از طرف امور سرما  نويسيش پ پيشنهاد  و بررسي )٦
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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    متن مصـوبه شـورا:
 ٤ماده  ٩ايين نامه مالي شهرداري  در بند   ١٣اصالحات برابر ماده  با توجه به ايراد وارده ، سه عضو ناظر حذف و  - ٢

 (اعضاي كميسيون معامالت ) اعمال گرديد.
  ي:عمده شهردار   معامالت  ونيس يكم

  در   و  شهرداري  مالي  امور  مسئول  -٢  شهردار  انتخاب   به  شهرداري  معاونان  از  يكي  -١نفر به شرح    پنجمتشكل از    كميسيوني 
او     ينجانش   ياب و در غ  يشهردار  يحقوق  امور  مسئول -٤  او  جانشين  ياب مسئول واحد تقاضاكننده و در غ -٣  او  جانشين  غياب 

  و   تجديد  خصوص   در  تصميم اتخاذ  برنده، تعيين  پاكات،  بازگشايي برگزاري، فرآيند كهبه انتخاب شهردار    فني   مامور نفر يك  -٥
  .   دارند عهده  بر را فراخوان لغو يا

ه شوراي اسالمي شهر رشت در سازمان سرمايه گذاري به عنوان ناظر بدون حق راي جهت شـركت در جلسـات تبصره: نمايند
 كميسيون معامالت عمده دعوت مي گردد. 

ضمن حذف تبصره ، با توجه به عدم تهيه و ارسال تيپ هاي قراردادي به پيوست شيوه نامه توسط شهرداري، مقرر شد   -٣
 به صورت جداگانه به شوراي اسالمي شهر اليحه شود. كليه تيپ هاي قراردادي تهيه و  

 اصالح و معاون مالي و اقتصادي حذف گرديد.  ٨ماده  ١جز ج بند   -۴
 اعمال و شوراي سازمان جايگزين هيات عالي گرديد.  ٩ماده   ٦اصالح نگارشي الزم در بند  -۵
   شوراي سازمان سرمايه گذاري انجام گرديد. شيوه نامه و تشريح وظايف هيئت مديره و  ١١و  ١٠اصالحات الزم در مواد  -۶

 مـديره هيئـت  ،گذاري و مشاركت شهرداريامور سرمايه  بررسيمنظور  به    هيئت مديره سازمان سرمايه گذاري   -  ١٠اده  م -
 ذيل وظايف داراي اساسنامه، در شده بيني پيش وظايف بر عالوه و تشكيل  سازمان  اساسنامهمطابق    يگذار  يهسرما  سازمان

  : باشد مي
 و مشاركت  گذاريسرمايه به مربوط هايفراخوان و ها پروژه ها،طرح  ها،برنامه كليه بررسي -١
  هاپروژه فراخوان برگزاري نحوه براي پيشنهاد ارايه -٢
 سازمان  مشاركت  و گذاريسرمايه  پيشنهادي هايبسته  وانبج كليه بررسي  -٣
در چارچوب طرح   مشاركت  دوران  طول  و  هاالشركه  سهم  پيشنهاد  و  مشاركت  عناصر  براي  شده  انجام  هايارزيابي  بررسي  -٤

  شده  يهارا يهيتوج يها
 فرآيندها تسريع و تسهيل جهت طريق ارايه و مشاركت و گذاري سرمايه هايپروژه انجام فرآيندهاي بررسي -٥
  صالح   يذ  مشاورين   به  گذاري سرمايه هاي  بسته  تهيه براي   فرصت  ارجاع-٦

  
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٠٧ ~ 
 

  
  
  
  

  متن مصـوبه شـورا:
  شوراي سازمان سرمايه گذاري   -  ١١ماده 

گذاري و مشاركت شهرداري، شوراي سازمان سرمايه گذاري مطابق اساسنامه  گيري و تصويب كليه امور سرمايه تصميم   منظور   به
  سازمان تشكيل و عالوه بر وظايف پيش بيني شده در اساسنامه، داراي وظايف ذيل مي باشد:  

 گذاري و مشاركت شهر يه سرمابررسي و تصويب اطلس جامع 
و كميته    يرهمد  گذاري و مشاركت و همچنين تعيين اولويت موضوعاتي كه توسط  هيئتسرمايه  تصويب موضوعات و عناوين

 شود.ي مگذاري پيشنهاد  فني سرمايه 
انتخاب   فرآيند  فراخوانيه سرماتعيين  طرق  از  مشاركت  طرف  ترك گذار/  يا  از  عمومي،محدود  هريك  براي  ي  هاطرح فراخوان 

 گذاري يه سرما
 . هاتصميم در خصوص آن  اتخاذسازمان و  يره مد هيئت وگذاري سرمايه  فني  كميته هاي  گزارش  وپيشنهادات  بررسي
 مشاركت  و گذاريسرمايه  هايپروژه  و تصويب  گذاري  سرمايه هاي بسته بررسي

  ديگران تفويض نمايند.  به   نامهشيوه ينه موضوعات اين زم درتوانند اختيارات خود را ي نمشوراي سازمان و اعضاي آن  تبصره:   

 اصالح و تعيين دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري بر عهده رئيس سازمان سرمايه گذاري خواهد بود.  ١٥ماده   ١٠بند 

تعرفه    كثرحدا  يدادگستر  رسمي   كارشناساندستمزد    تعيين   گذاري، يه سرما   يهاپروژه   ريالي   حجم   بودن   باال   به   توجه   با مطابق 
با    يا   يدادگستر  رسمي   كارشناسان  كانون توافق  اساس  بر  تائيد رئيس سازمان سرمايه گذاري    ومربوطه    كارشناسبر  ، مشروط 

 . بود اينكه باالتر از نرخ تعرفه نباشد ، خواهد

رمايه  شيوه نامه اصالح و به شرح ذيل مالك عمل جهت تعيين نصاب معامله بر اساس ميزان هزينه س ٢٠ماده   ١جز ب بند  ١تبصره 
  گذاري (مجموع آورده شهرداري و سرمايه گذار) تعيين شد. 

مال١  تبصره تع  ك:  جهت  درج   يينعمل  معامله  آنصاب  در    تهران  شهرداري  معامالت   نامهين آئ  و هاي شهردار  مالي  نامهيينشده 
  . باشدي ) مگذار سرمايه و شهرداري  آورده  مجموعبر اساس ميزان هزينه سرمايه گذاري ( ، )عمده  و متوسط  ي، (جزئ

  ١و رديف    ٢٠ماده    ١جز ب بند    ٢، از اين رو تبصره  ٢٠ماده    ١جز ب بند    ١با توجه به ايراد وارده و تغيير نصاب معامالت در تبصره  
 نيز اصالح گرديد.  ٢٠ماده   ١جز ج  بند 

  هاي پروژه در كه نحوي به مشاركتي و گذاري سرمايه معامالت  انجام  و تصويب اختيار شهرداري به :  ٢٠ماده   ١جزء ب بند  ٢تبصره
  عبارت كه    گردد  مي  تفويض  يبه شروط   موضوعه  قوانين  ساير   و  مالي  مقررات   و  قوانين   رعايت  با  شهرداري   از   ملك   گذاري  سرمايه 

  متوسط  معامالت  سقف  برابر  ١٠٠ تا حداكثر  )گذار سرمايه  و شهرداري آورده مجموع(ميزان هزينه سرمايه گذاري  ) اگر الفاست از: 
كار  ١٥  حداقل  بايست   مي   شهردار،  تأييد   و   گذاري  سرمايه   سازمان   شوراي  تصويب  از  پس  صورت   اين  در  ،باشد از    ي روز  قبل 

پروژه  يبرگزار  پ   گذاري،  سرمايه  بسته  ،فراخوان  و  مكتوب    يسنو  يشاسناد فراخوان  به صورت    شهر   اسالمي  شوراي  بهقرارداد 
  از   پس  و  برگزار  عمومي  فراخوان  نشد،  وارد  شهر  اسالمي  شوراي  سوي  از  ايرادي  مذكور  زماني  بازه  در  اگر  كه  شود  ارسال  رشت
ن  نتيجه  فراخوان،  انجام    يراددر صورت ا  يكنارسال گردد ول  رشت   شهر   اسالمي  شوراي به    بايست  مي   ييات با ذكر جز  يزفراخوان 

مجددا    يگذار   يهسازمان سرما   يشورا  يباصالحات الزم انجام و پس از تصو  ،شهر در مدت مذكور  ياسالم  يشورا  يوارده از سو
فرآ كار   ١٥  فوق،  يندمطابق  از    يروز  م  ي به شورا  عمومي  فراخوان   برگزاريقبل  ارسال    تشخيص   رت صو  در  ضمنا.  شود  ي شهر 

  حضور   شد  خواهد   منعقد  العاده  فوق  صورت   به   منظور   بدين   كه  اي  جلسه  در  است  موظف   شهردار   شهر،   اسالمي   شوراي   اعضاي 
  گذار   سرمايه   انتخاب   از  پس.  برساند  جلسه  در  حاضر   اعضاي   مطلق اكثريت  تاييد   به   را  مراتب   و   اقدام  شبهات   رفع به نسبت   و   يافته

  ١٠٠مازادبر ي هاموردپروژهدر)نمايدوب مي  اقدام   گذار   سرمايه  شريك  با   قرارداد  انعقاد  به  نسبت  قانوني   مقررات   وفق  شهردار   يز، ن
  .  باشد مي  الزامي رشت   شهر اسالمي  شوراي از  تاييديه  و مجوز  اخذ  متوسط، معامالت سقفبرابر 



  

~ ١٠٨ ~ 
 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  عاشـريرضا   ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  متن مصـوبه شـورا:
  ترك تشريفات فراخوان   -ج 

به مصلحت نباشد در   ايو  سر يم ي فوقهاروش شوراي سازمان، انجام طرح به   ي  كميته فني و به تشخيص هيطبق گزارش توج
  مطابق مقررات ترك   نمايدي م  نيمعشوراي سازمان  كه    يبي ترت  تي و با رعا  طرف مشاركتبا توجه به مبلغ آورده    صورت   نيا
  ها خواهد بود. معامالت شهرداري   نامه مالي ويينمندرج در آ فراخوان فات يشرت

و بها    يازات امت  ير و سا  ي كاربر ييرصدور پروانه و تغ  هايينه كه آورده شهرداري فقط هز  يدر حالت:  ٢٠ماده    ١جز ج  بند    ١رديف  
  شوراي   يداز تائ  پس قرارداد    انعقاد  شروط  ،) باشد يك(ملك از شر  يناحداث و زم  هايينه هز  گذاريه خدمات باشد و آورده سرما 

  سرمايه   و  شهرداري  آورده  مجموع(مجموع هزينه سرمايه گذاري  كه    يصورت  در)  الفاست از:    عبارت   گذاري،يه سرما   سازمان
موافقت    موضوعه،  قوانين  ساير  و  مالي  مقررات   و  وانينق  رعايت  با  باشد،سقف معامالت متوسط    برابر  ١٠٠  تا  حداكثر  )گذار با 

  قرارداد،   انعقاد  ازقبل    يروز كار  ١٥  حداقل  يستبا  ميكه    گردد  مي  تفويض  يبه شهردار  يفات صورت ترك تشر  بهشهردار  
  صورت   در  شود،  ميشهر ارسال    ياسالم  يقرارداد به شورا  يسنو  يشو پ  ينقدرالسهم طرف  يين با تع  يو اقتصاد  يمطالعات فن

  از   وارده  ايراد  صورت   در  وليكن  است  بالمانع  قرارداد   انعقاد  مذكور،  زماني  بازه  در   شهر  اسالمي  شوراي  سوي  از  وارده  ايراد  عدم
  فوق،   فرآيند  مطابق  مجددا  گذاري   سرمايه  سازمان  شوراي  تصويب   از  پس  و  انجام   الزم  اصالحات   شهر،  اسالمي  شوراي  سوي

 انعقاد   مراحل ،وارده در مدت مذكور  يرادگردد و در صورت عدم ا  يشهر ارسال م يقبل از انعقاد قرارداد به شورا يروز كار  ١٥
ب   شود   ي م  انجام   ي شهردار  ي سو  از   داد قرار ها  در)  و  پروژه  بر  يمورد  و    ١٠٠مازاد  مجوز  اخذ  متوسط،  معامالت  برابر سقف 

 باشد.    يم  يشهر رشت الزام ياسالم ياز شورا  ييديهتا
  اصالح گرديد.  ٢٠ماده    ١جز ج بند  ٢به جهت مغايرت قانوني اعالم شده ، رديف  -٨

  نامه يين آ  ٤ماده    يل ذ  يهابر اساس تبصره  ي اسالم  شوراي  از   فراخوان   يفات تشر  ترك  مجوز   : اخذ ٢٠ماده    ١جز ج بند    ٢رديف  
ماده    هاي شهردار  مالي ا  شهرداري  معامالت   نامهيينآ  ١٤و  بر   ي هااز حدنصاب   گذاريه آورده طرف سرما  ينكهتهران مشروط 

  . ننمايد  تجاوز شدهيينتع
 اصالح و تشخيص انحصاري بودن برعهده شهردار، تعيين شد.  ٢٠ماده   ١جز ج بند  ٤رديف  -٩

بند    ٤رديف   انحصاري  ٢٠ماده    ١جز ج  تبصره    و   كاالبودن    :  (موضوع    از   پس)  هاي شهردار  يمال  نامهين آئ  ٤ماده    ٣خدمات 
 شهردار   گواهي

 شيوه نامه اصالح گرديد.  ٢٠ماده   ١جز ج بند  ٥رديف  - ١٠
كننده وجود نداشته باشد، بر اساس مفاد  انجام و شركت   عمومي  فراخوان مرحله  دو  كهي درصورت:  ٢٠ماده   ١جز ج بند    ٥رديف  

 آيين نامه معامالت شهرداري تهران عمل خواهد شد.  ١٤ماده 



  

~ ١٠٩ ~ 
 

  

  

 شيوه نامه انجام شد.  ٢٠ماده   ٤اصالحات  در جز ب بند  - ١١
كثيراالنتشار    هاياز روزنامه   يكي   در  حداقلنوبت    از دو تا سه  شهردار  تشخيص  بايد به   عمومي  فراخوان :  ٢٠ماده    ٤جز ب بند  

  منتشر گردد.  هفته  يك  زماني  فاصله به  محلي  و يسراسر
 شيوه نامه اصالح به شرح ذيل گرديد.  ٢٢ماده  - ١٢

  يش پ  يهدر خصوص ته  كشور  بودجه و  برنامه سازمان  ٩٩/ ٧/ ٢٧  مورخ  ٣٩٩٠٧٣  شماره  پيشنهاد  راستاي در  :تضامين  -٢٢  ماده
تضم  يينآ  يسنو عموم  يننامه  مشاركت  ه  نامه  آيين  تصويب  به  توجه  باو    يخصوص  -يمعامالت  در  به    يرانوز  يئتمذكور 

رشت جهت به حداقل رساندن   يمالك عمل شهردار  مذكور  نامه  آيينرو    ين، از ا١٤٠٠/ ٤/ ٢٦ه مورخ    ٨٥١٣٥/ت ٤٤٩١٦شماره  
گذار و    يهانتخاب سرما  يندفرآ  يالزم برا   يها  ينارائه تضم  يقگذار از طر  يهو سرما  ريپذ  يهسرما   ي) برايسك(ر  يري خطر پذ

    باشد.  ي در پروژه ها م يخصوص - يمشاركت عموم  يقراردادها

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  رضويانسيد حسين   ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥-

٢  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري    ١٤٠٠/ ١١/ ١٩مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٣٣٥٤نامه 
شماره   به  شورا  دبيرخانه  در  شده  به  ١٤٠٠/  ١١/ ٢٠مورخ   ٣٠١٦ثبت  اعتراض    ١٠- ٣پيرامون 

  به شرح: ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩شهر رشت مورخ اسالميجلسه شورايمصوبات بيست و دومين 

بند    - خصوص  خصو  ١٠-٣در  در  افزايش  مصوبات  بر  مبني  توجيهي  داليل  ارائه    ٦٩ص 
نسبت به سال جاري، با توجه به توضيحات ارائه    ١٤٠١درصدي ميزان ارزش منطقه اي سال  

بند   به  وارده  ايرادات  مورخ    ٥شده  خود    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥صورتجلسه  قوت  به  همچنان  شورا 
  .باقيست

      

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

ارزش منطقه   %٦٩ايراد وارد بر افزايش  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص   ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩مورخ   ٢٢مصوبه جلسه   ١٠-٣ـ بند 
  :  "اي 

سال   اي  منطقه  ارزش  افزايش  ميانگين  و  پذيرفته  وارده  سال    ١٤٠١ايراد  به  به  ١٤٠٠نسبت  به    %٤٠،  اصالحات  و  يافته  كاهش 
 پيوست ارسال مي گردد. 



  

~ ١١٠ ~ 
 

  

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.    ١٨جلسه رأس ساعت  
  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  تاريخ جلسه  شماره جلسه  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 

       العاده شورا برگزاري جلسه فوق   ٦

العاده شورا به منظور  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث  متن مصـوبه شـورا :
 برگزار گردد.   ١٧رأس ساعت    ١٤٠٠/ ١٢/ ١بررسي طرح سوال اعضاي محترم شورا از شهردار محترم عصر روز يك شنبه مورخ 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   شوراي اسالمي آراء اعضاي   رديف 
      ☐  ☒  نادر حسيني   ١
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٢
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٣
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٤
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٥
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٦
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٨
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١١١ ~ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠٠ اسفند 
     ٣٣الي   جلسه   ٢٧جلسه 
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 » ١٤٠٠  اسفندگانـه شـورا هـاي پنـجآمــار عملكـرد كـميسيون « 

  
  کمیسیون 

  تعــداد نــامـــه هــای 

  طرح شده در صحن شورا 

  ٢٦  برنامه و بودجه و حقوقی 

  ٢  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری 

  ٤  توسعه و عمران 

  ٢  حمل و نقل و ترافیک 

  ١٣  فرهنگی و اجتماعی 
  -  توسعه پایدار 

  -  تلفیق 

  

  دبيرخانه شورا

    فقره   ٢٠٨ هاي وارده :تعداد نامه  

وبودجه  برنامه 

  و حقوقی 

  ،محیط زیست  بهداشت 

  و خدمات شهری 

و  توسعه    

  عمران 

  حمل و نقل و 

  ترافیک 

و  فرهنگی   

  اجتماعی 

  توسعه  

  پایدار 
  متفرقه   تلفیق   

١٨٥  -  ١  ٦  ٣  ٢  ٢  ٩  
  فقره   ٣٨٤ تعداد نامه هاي صادره:  

  

  جلسات رسمي شورا

    جلسه  ٧  تعداد جلسات :

  مصوبه  ٥٤  تعداد مصوبات :  

  و بودجه و   برنامه 

  حقوقی   

  ، محیط زیست بهداشت 

  و خدمات شهری 

  و توسعه  

  عمران 

  و   ترافیک 

  ونقل حمل 

و  فرهنگی 

  اجتماعی 

  توسعه  

  پایدار 
  متفرقه   تلفیق 

١٨  -  -  ١٣  ٢  ٥  ٢  ١٤  
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  ـ بررسي طرح سوال اعضاي شورا با توجه به پاسخ شهردار رشت.

قطعه زمين به مالكيت آقاي عبدالحسين صفائي قانون شهرداري ها در ارتباط با   ١١٠ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص اجراي ماده  
  .  ٦-٣-١٠١٨٢-٥ي داراي كد نوساز ٧بن بست باران -كوچه شهيد ناصر قرباني  -كوچه خيراله كرمي -بلوار الكان   آدرس به  چكوسري

از رديـف اعتبـاري پـور،  ريال كمك مالي بـه آقـاي رامـين يوسـف٠٠٠/٠٠٠/٣٠فقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  ـ موا
  ."هدايا و پرداختهاي تشويقي "١٥٠٣٠٤

از رديـف   رزشـي گيـل پـارسريال كمك مالي به باشگاه فرهنگي و٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  
  .(كمك به موسسات بخش خصوصي)١٥٠٢٠٧اعتباري 

 به كمك( ١٥٠٢٠٧ رديف از  ريال كمك مالي به تيم بسكتبال داماش،  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  
  )خصوصي  موسسات 

 ١٥٠٢٠٧  رديـف  از   ريال كمك مالي به تيم فوتبال داماش گـيالن،٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢خصوص پرداخت مبلغ  ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در  
  .)خصوصي  موسسات  به كمك(

 ٢٩١٤  ثبتي   پالك  از   مترمربع  ٣٢/٢٠:مساحت  به  خيابان  برعرض  مازاد  زمين  قطعه  ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري يك
 ، برابر )كيابي (طالبي  جعفر مالكيت آقاي به   رشت  ٢  بخش  ١٣٥٩  ثبتي   به منظور تجميع  با پالكن سردار جنگل،جنب نانوايي  خيابا:نشاني  به  رشت  ٢  بخش
  ريال.٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢مذكور به مبلغ  ارزش ششدانگ عرصه و اعيان زمين دادگستري رسمي  كارشناسان كارشناسي  نظريه

  به شرح؛ باب دكه و بتكه ٤٩تعداد ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص ساماندهي دكه ها و بتكه هاي غير مجاز در سطح شهر به 
  كه كفاشي و  د جنب مسجدالنبي ـ  صفاري بيستون ـ كوچه در واقع ؛ كيوسك يك منطقه

  روبه روي باشگاه دخانيات ـ  كوچه اقتصاد-خيابان سعديدكه واقع در  و  چمارسرا در موجود دكه ٣١دو؛   * منطقه
مقابـل ـ    جنب ميدان كودكـ    دكه واقع در ديانتي ،  كوچه عظيم دوستـ    دكه واقع در ميدان جانبازان  ٤  ،بتكه واقع در ميدان زرجوب   ٥؛    سه  * منطقه

   رستگار. بازارچه ـ جنب پاستوريزه راه سه به شهدا ـ نرسيده خيابان در واقع و دكهساختمان مشعل 
 جنب ٤ منطقه شهرداري روي روبه ـ افتخاري شهيد بلوار بخت، دكه فرازنده  داروخانه  ـ جلواول يونس آباد رازي ـ   بيمارستان  روي  روبه  ؛ دكه٤  * منطقه

  . سيادتي  ميدان روي به رو شهريور ١٧ بيمارستان جلو دخانيات، دكه
جنـب سـازمان   -پمپ بنـزين  جنب  -تهران  جاده  و  المپيك  دهكده  تلفني   تاكسي   دانشگاه ـ جلو  از  طالشان ـ بعد  پل   در  واقع  دكه  باب   ٢؛    ٥  * منطقه

  .آرامستان

ز يك قطعه زمين در مسير طرح آتي واقع در بلوار خرمشهر،كوي امام رضا، كوي ا ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تملك قسمتي 
، هيأت كارشناسان رسمي دادگستريبرابر ارزيابي نظر  رشت    ٤بخش    ٧٧اصلي    ١٢و  ٦پالك    به  متر مربع  ٤٠٠آقاي عليرضا تقي نيا به مساحت    بهار ملكي 

دو قطعه زمين ملكي شـهرداري تحـت عنـوان و واگذاري    ريال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٨   به مبلغ  اًريال جمع  ٠٠٠/٠٠٠/٤٥ارزش ششدانگ زمين از قرار متر مربعي  
  ذيل؛ هايبه پالكوض به ايشان مع

خيابان پيركالچاي از قرار متري  - واقع در ميدان امام حسين ٤بخش  ٢سنگ  ٤٨٢متر مربع پالك ثبتي   ٢٠/١٨٠زمين به مساحت    قطعه  يك  *ششدانگ
  .يال ر٠٠٠/٢٢٢/٦١٤/١٢ به مبلغ اًريال جمع٠٠٠/٠٠٠/٧٠

 شـهداي  خيابـان_  خرمشـهر  بلوار  در  واقع   رشت  ٤بخش    ٧٧سنگ    ٧٢٥٥مترمربع داراي پالك ثبتي    ٤٠/١٥٣  ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت*
شهرداري برابر   حساب   به  بهاي ملك  التفاوت   ريال و دريافت مابه٠٠٠/٠٠٠/٧٣٨/١٠مبلغ  به  جمعاًريال  ٠٠٠/٠٠٠/٧٠  متري  قرار  از  اطالعات   اداره  پشت-گمنام

  .٢/١١/١٤٠٠رخ مو ٢٠٠٧٩٤تعهد نامبرده به شماره نامه 

  رشت در خصوص استرداد اليحه با موضوع خريد ملك جهت احداث سرويس بهداشتي. ـ بررسي پيشنهاد شهرداري

  ريال(هزينه). ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢ريال(درآمد) و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  ١٤٠١ـ  تصويب بودجه پيشنهادي سال 

(ديون تملك) بابت پرداخت هزينه غرامت امالك  مجموعـاً  ٥٠٣٠٣٠٠٣اعتبار در رديف  يشنهادي شهرداري در خصوص افزايشـ موافقت با مفاد اليحه پ
  .٥٠٣٠٣٠٠٣به رديف مذكور بند و اضافه نمودن  ١٩پيشنهادي در  هايرديفبا كسر از ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٤٠ به مبلغ

 ١٤٠٠ اسفنداهم مصوبات شورا در 
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-شهرداري در خصوص تقسيط بدهي آقاي مسعود حاجتي و شركاء بابت رأي كميسيون ماده صد، بـه صـورت پـيشـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي  
 بلغ )و پرداخت عوارض به م٠٤/٠٥/١٤٠٢تقسيط مابقي تا زمان اعتبار پروانه (  وريال    ٠٠٠/٦٤٠/٠٦٨/٩٤) از مبلغ  ريال٠٠٠/٥٩٢/٢٢٠/٢٨(مبلغ    %٣٠پرداخت  

  .توسط متقاضي  دبه صورت نق ريال ٠٠٠/٦٩٦/٦٨٦/٥٤

  ـ بررسي طرح استيضاح اعضاي شورا با توجه به پاسخ شهردار رشت.

بازپرداخـت اصـل "تحـت عنـوان  ٨٠٣٠٠٢كـد سرفصـل   ريال از٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠/١٤٠  مبلغـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص كسر  
حقوق و مزايـاي كـارگران و شنهادي مندرج در اليحه به منظور پرداخت به موقع رديف پي  ٦واضافه نمودن به    هاي مالي)(تملك داريي "تسهيالت داخلي 

  .همچنين تسريع در انجام وظايف و امور محوله

شـركت    BTSرشت به منظور نصب دكـل    ينقطه از امالك شهردار  كياجاره    يي و جانما  رييتغـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  
مربوط به سازمان سيما، منظر و فضاي سبز   اي در محوطه، از نقطه  ١٧/٤/١٣٩٩مورخ    ٦٤٨٤٧، با توجه به قرارداد شماره ش ر ـ  نسلرايا  ي خدمات ارتباط

  .جديد در ساختمان متعلق به شهرداري در محله ديانتي پيشنهادي نقطه به شهري 

هيـات خـادمين به دستگاه اتوبوس جهت اياب و ذهاب و مساعدت  ٨تعدادـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص در اختيار قراردادن 
از رديـف ريـال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠و بـا كسـر مبلـغ  )  NGO(كمك به سازمان هاي مردم نهاد    ١٥٠٢٠٤به علت مكفي نبودن اعتبار در رديف    و با عنايتالرضا  

  به جهت كمك و مساعدت به هيأت خادمين الرضا. ١٥٠٢٠٤به رديف اعتباري نمودن)واضافهمسكنرفاهي هزينه(١٦٠٢١٤اعتباري

 ريال كمك مالي به باشگاه فرهنگي و ورزشي ملـي پوشـان طاهـا، از٠٠٠/٠٠٠/٥٠ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  
  .)خصوصي  بخش موسسات  به كمك(١٥٠٢٠٧ اعتباري رديف

 ريال(پنج ميليون تومان) از ٠٠٠/٠٠٠/٥٠تا سقف مبلغ  شهر باران دروديباشگاه سپـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص كمك مالي به 
  .  )خصوصي  بخش موسسات  به كمك( ١٥٠٢٠٧ اعتباري رديف

  پور. قلي  دانشجويي شهيد جهادي ي به گروهريال كمك مال٠٠٠/٠٠٠/٥٠ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ 

از رديـف اعتبـاري و  دهيابوالفضـل پسـند يآقـاريال كمك مالي به ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ 
  .(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) ١٥٠٣٠٢

از رديـف ي، به خانم زهـرا محمـد دوسـت چكوسـر ي كمك مالريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ 
  .(ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) ١٥٠٣٠٢اعتباري 

  المپيك. عقاب  ي به مجموعه ورزش ي كمك مالـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

 ن، ازاليفوتبال صنعت گـ ي ورزش ي باشگاه فرهنگريال كمك مالي به   ٠٠٠/٠٠٠/٥٠افقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  ـ مو
  .)خصوصي  بخش موسسات  به كمك( ١٥٠٢٠٧ اعتباري رديف

ني بر افزايش مدت قرارداد از يك سال به سه سال به ي مبمطبوعات  يهاوسكيقرارداد ك  ميتنظـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  
بي سه ساله و دليل حمايت از مستاجرين دكه ها و جلوگيري از فرآيندهاي زمانبر حقوقي و اداري ناشي از قراردادهاي يكساله، به صورت سه ساله با ارزيا

  گذاري كارشناس رسمي دادگستري.قيمت

ستاني به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل استان گيالن به عنوان نماينده تام االختيار و واجد شرايط ـ انتخاب و معرفي آقاي عليرضا تاج شهر
  (مسلط بر مباحث فرهنگي و اجتماعي) جهت شركت در كارگروه علمي و مشورتي شوراي فرهنگ عمومي استان.

  ريال (هزينه) .٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ريال(درآمد) و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  ١٤٠٠ـ تصويب اصالح بودجه سال 

  بابت چك برگشتي آقاي رضا حقگو. ديه و جرائمأخير تأتجرائم درصد از  ٣٠ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص بخشودگي 

 اعتباري رديف از كانون مداحان شهرستان رشتكمك مالي به  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  
(ساماندهي و  ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري  با كسر مبلغ مذكور از با توجه به كمبود اعتبار در رديف مربوطه  و) NGO نهاد مردم هاي سازمان  به كمك(  ١٥٠٢٠٤

  .١٥٠٢٠٤به رديف و اضافه نمودن كمك به اقشار آسيب پذير) 

راننده ١١٧ريال (معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان) بابت عيدي به   ٠٠٠/٠٠٠/١٥فاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ ـ موافقت با م
  .  (كرايه وسايط نقليه) ١٢١٤٠٤از رديف اعتباري و  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٥/١ به مبلغ جمعاً ،استيجاري به صورت حجمي(طرف قرارداد با شركت پيمانكاري)
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 سپاه و  انتظامي  نيروي  پليس راهور، ؛خدمت رسان ريال به هر يك از سه نهاد ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت  
 مكفي نبودن اعتبار رديـف موصـوف و  با عنايت به (پرداخت هاي تشويقي)  ١٥٠٣٠٤از رديف اعتباري  ريال،٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١ مبلغبه  مجموعاً    ،رشت  ناحيه

(هزينـه رفـاهي  ١٦٠٢١٤رديـف اعتبـاري ريـال از ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠/١شهرداري رشت با كسر مبلغ ٢١/١٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٢٣٩٧٤١-برابر نامه شماره ش ر  
  .١٥٠٣٠٤ رديف به  مسكن) و اضافه نمودن

كمك مالي به موسسه خانـه مطبوعـات و  ريال (سي ميليون تومان) ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠افقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ ـ مو
  رسانه هاي گيالن.

 بـه رشـت  ٣ بخـش در واقـع ٢٥٢٠ شـماره بـه خانـه بـاب  يك ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص خريداري و تملك ششدانگ
 راه  پياده   جهت احداث سرويس بهداشتي در  ١٩٦  پالك آبي   سمت راست،  ميدان شهرداري، خيابان شيك، كوچه زيبايي،  مترمربع واقع در  ٢٣٧مساحت

در ازاي پرداخـت بـه و  ريـال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤١به مبلغ  يال جمعاًر  ٠٠٠/٠٠٠/١٧٠  مترمربعي   قرار  از  دادگستري  رسمي   كارشناسان  هيأت   گزارش  برابر  و رشت
  مالكين. ازصورت نقد و غير نقد كه شامل خدمات در امالكي كه توسط فروشندگان يا نمايندگان آنان معرفي گردد يا تهاتر با ملك معوض 

شد عوايد حاصل از و مقرر  سال و بيشتر) ١٥(با سن  اتوبوسهاي مدل پايينـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص فروش  ناوگان شامل  
وبوسـراني فروش ناوگان، صرفاً در امور خريد ناوگان جديد يا تعمير ناوگان متوقفي حمل و نقل عمومي و ايجاد يا تكميل زير ساخت هاي تعميرگـاهي ات

  صرف گردد.

  .)هايقانون شهردار ١٠٠ماده  ١١ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره  ي نامه ارزش معامالتنـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص آيي

  بند پيشنهادي به شرح؛ ٥ـ موافقت با مفاد پيشنهاد شهرداري درخصوص نامگذاري معابر در 
كوچه شهيد هادي محمد تقي  تعداد دو كوچه و فرعي هاي داخل اين دو كوچه واقع در خيابان شهيد ديانتي ـ ميدان غدير ـ خيابان غدير ـ گذاري* نام

-شماره"هاي واقع در اين دو كوچه به صورت بستها و بنو كوچه "٢كوچه ياس "و  "١كوچه ياس"زاده؛ نامگذاري تعداد دو كوچه اصلي به ترتيب به نام  
  ."بندي زوج و فرد

  . "خيابان شهيد اسمعيل تروميده"متري فرهنگيان به نام  ٢٠قبل از   –خيابان فرجام    -گذاري خيابان جديداالحداث واقع در انتهاي بلوار شهيد باهنر* نام
امام خمينـي   گذاري خياباني به نام خانم نرجس خانعلي زاده اولين شهيده سالمت كشور در يكي از خيابان هاي شهر رشت خيابان واقع در خيابان* نام
اولـين شـهيده سـالمت "با زير نـويس    "نرجس خانعلي زاده"به نام    -روبروي بانك مسكن و به موازات چهارراه ميكائيل تا چهار راه توتونكاران  -(ره)  

 ."كشور

  * نصب المان و يادبود شهيد يداهللا جورسرايي در وسط ميدان نبوت 
ضازاده قهرمان كيك بوكسينگ كشور در خيابان سعدي ـ روبروي باشگاه ورزشي عقاب المپيـك * نصب تنديس و يا سرديس  زنده ياد سيد مصطفي ر

  باشگاه ورزشي محل ورزش زنده ياد و در ابتداي بازار روز توسط سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري .

  ي پژوهش شهرداري.ـ انتخاب آقاي سيد شمس شفيعي عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت به عنوان نماينده در شورا

  عمومي. مزايده برگزاري طريق از رشت يسبك شهردار يدستگاه خودرو ٤٥فروش ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

رديف اعتبـاري ز  ، اپگاه  ي ورزش  ي به باشگاه فرهنگ  ي كمك مالريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠در خصوص  پرداخت مبلغ    ـ موافقت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري
  .(كمك به موسسات بخش خصوصي) ١٥٠٢٠٧

  ـ بررسي نامه هاي فرمانداري شهرستان رشت پيرامون اعتراض به مصوبات شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص موضوعاتي به شرح؛
گـيالن جهـت اسـتقرار   استان  ب وفاضال  به شركت آب   سال  ٢  مدت   به  معوض  عنوان  بهخيابان دانشجو    دستگاه ساختمان در حميديان،يك* قراردادن  

  كالنتري.
  * طرح سوال از شهردار.

  رشت.شهرداري ١٤٠١* اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و بهاي خدمات پيشنهادي سال 
  .درصدي قرارداد حفاظت و نگهباني  ٢٥فزايش * ا
   تقسيط عوارض و جريمه ساختماني آقاي حسن سرمد* 

  قرارداد رفت و روب. * افزايش اختيار شهردار به منظور تمديد
  * دستورالعمل تشكيل ستاد راهبردي شهر خالق رشت.

  * اصالحي شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري رشت .
  *بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر رشت.
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  *   ١٤٠٠/ ٠١/١٢مورخ :        ٢٧جلسه شماره :   *
در محل     ١٧:١٥العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  (فوق  ، بيست و هفتمين جلسه ٢٨/١١/١٤٠٠/ش مورخ   ١٤٠٠/ ٣١٠٢براساس دعوتنامه شماره       

از كالم هساسالمي    ساختمان شوراي آياتي چند  قرائت  با  رئيس محترم شورا  كارگرنيا،  واثق  آقاي محمد حسين  رياست جناب  به  مجيد    تيشهر رشت  قرآن  بخش 
   برگزار گرديد.

  دستورات جلسه : 
بررسي طرح سوال   نامه شماره ش  ٩ـ  محترم رشت طي  به پاسخ شهردار  توجه  با  اعضاي محترم شورا  از  مورخ    ١٤٠٠-٢٢٣١٤٧رـ  تن 

  . ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠/ش مورخ ١٤٠٠/ ٣٠٢١در پاسخ به نامه شماره  ١٤٠٠/ ١٢/ ١

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد احسان ا.. اسدي، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا       

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
دستور جلسه امروز شورا بررسي طرح سوال   اظهار داشت:با اشاره به موضوع جلسه   ، رئيس شوراي اسالمي شهر رشت،محمد حسين واثق كارگرنياآقاي   سپس

با بيان    آقاي كارگرنيا  .ندشورا حضور پيدا كرده ا قرار داشت، امروز براي پاسخگويي در صحن  ايشاناز شهردار رشت است و پس از فرصت قانوني كه در اختيار  
تصريح  ي گيري پيرامون قانع شدن يا قانع نشدن اعضاي شورا از پاسخ هاي شهردار رشت برگزار مي شود أاينكه پس از پاسخگويي شهردار رشت به سواالت، ر

وجه به اينكه تاكنون بارها در اين باره به شهردار رشت تذكر داده شده  : يكي از سواالت پيرامون وضعيت نامطلوب ورودي هاي سطح رشت است كه با تكردند
اما عمال هيچ اقدامي در اين باره انجام نشده است.  ايام نوروز و حضور گردشگران نيز نزديك مي شويم  از  رييس شورا    است و به  با قرائت سوال ديگر شورا 

از حيث نظارت بر عملكرد مديري ت شهري بارها پيرامون انتخاب و انتصاب مديران بر اساس ضوابط موجود و تعهد و تخصص به شهردار رشت افزود: شورا 
المال را  تشهردار رشت تذكر داده است اما شهردار رشت با بي توجهي نسبت به اين موضوع و انتصابات نامناسب موجبات خُسران شهروندان و ضايع شدن بي

هاي نظارتي پيرامون مشخص شدن وضعيت امالك شهرداري تذكر داده شده است  اينكه بارها توسط شورا و دستگاه  بركيد  أبا ت  رئيس شورا  فراهم كرده است.
هروندان  تصريح كرد: بي توجهي شهردار رشت به وضعيت امالك شهرداري و همچنين وضعيت نامطلوب پل هاي عابر پياده مكانيزه كه همواره مورد گاليه ش

عدم افتتاح حساب مستقل از محل كميسيون ماده صد با هدف احداث پاركينگ عمومي در شهر رشت    همچنين  طرح شده است.بوده يكي ديگر از سواالت م
است.  كه نشده  انجام  اقدامي  نيز  مورد  اين  در  پي  در  پي  تذكرات  به  توجه  با  كارگرنيا  متاسفانه  در    آقاي  ايثارگر شاغل  نيروهاي  تكليف  تعيين  به  اشاره  با 

سفانه با توجه به اينكه به روزهاي پاياني سال نزديك مي شويم هنوز بخشي از اين نيروهاي ايثارگر شاغل در شهرداري رشت  أصريح كرد: متشهرداري رشت ت
لسه  با قرائتِ ديگر سواالت طرح شده بيان كرد: در مجموع يازده سوال طرح شده است و شهردار رشت بايد در ج  شهررئيس شوراي     تعيين تكليف نشده اند.

  امروز شورا به اين سواالت پاسخگو باشد.
  

  ستورات جلسه : د
  دستور جلسه   رديف 

١  

  ١٤٠٠- ٢٢٣١٤٧رـ  تن از اعضاي محترم شورا با توجه به پاسخ شهردار محترم رشت طي نامه شماره ش   ٩بررسي طرح سوال   
نامه شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ١مورخ   به  پاسخ  مورخ  ١٤٠٠/ ٣٠٢١در  به شماره   ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠/ش  دبيرخانه شورا  در    ٣١٣٥شده 
  به شرح؛   ١٤٠٠/ ١٢/ ١مورخ 

اول: با وجود شرايط جوي    سوال  و  از سمت جاده تهران، عليرغم تذكرات پيشين  به ويژه  درخصوص ترميم آسفالت ورودي هاي شهر 
تيم تاكنون اقدامي از سوي شهرداري صورت  مساعد و با لحاظ اينكه در آستانه سال جديد و ايام نوروز و ورود انبوه مسافر به اين شهر هس

نگرفته است. لذا با توجه به درخواست هاي مكرر مردمي در اين باب و با عنايت به اينكه دروازه ورودي شهر، چشم انداز و معرف شهر ما  
دام الزم در اين خصوص را  مي باشد و با توجه به پاسخ جنابعالي به طرح سوال قبلي، الزم است آقاي شهردار علت بي توجهي و عدم اق 

  توضيح دهند. 
با عنايــت بــه توافــق شــهرداري رشــت بــا اداره كــل راهــداري اســتان گــيالن مبنــي بــر انجــام روكــش آســفالت ورودي     پاسخ شهردار؛

  ١/٧٦/١٨١١٣٨گــذاري و رفيــوژ ميــاني مســير مــذكور بــا توجــه بــه نامــه شــماره  شهر رشت از سمت جاده تهران و اجــراي پــروژه لولــه
، اداره كــل راهــداري در حــال پيگيــري اســتفاده از اعتبــارات دولتــي بــراي انجــام پــروژه آســفالت ورودي شــهر در  ١٦/١١/١٤٠٠رخ  مــو
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نامــه جهــت تبــادل بــا اداره كــل راهــداري اســتان گــيالن  مسير يادشده است. در اين راستا نيز شــهرداري رشــت  در حــال تهيــه توافــق
بــه شــوراي    ٢٣/١١/١٤٠٠مــورخ    ١٤٠٠-٢١٧٣٧٥-شــهرداري طــي نامــه شــماره ش ر  ذكــر اســت موضــوع توســطباشــد. الزم بــهمــي

محترم انعكــاس يافتــه تــا چنانچــه بــر انجــام ايــن پــروژه توســط شــهرداري رشــت و از منــابع داخلــي از ســوي شــوراي محتــرم تأكيــد  
  وجود دارد به اين شهرداري اعالم فرمايند.  

ــدود  ــرای  ح ــن، اج ــر اي ــالوه ب ــ ۴ع ــوژ مي ــومتر رفي ــدول و کيل ــرای ج ــامل (اج ــتان ش ــی آرامس ــا نزديک ــل ت ــدان گي انی از مي
-هــای روشــنايی موجــود، اجــرای جداکننــده ميــانی در مقطــع پــل  عــابرآميــزی چــراغآميــزی آن، تهيــه خــام نبــاتی، رنــگرنــگ

 باشد.اليه شرقی مسير در دست اقدام میهای سطحی و آسفالت منتهیگذاری آبخام) به همراه لولهپياده و آب
از دخانيات تا   بلوار شهيد افتخاري   نيز ساماندهي رفت و برگشت  در ضمن در ورودي شهر رشت از سمت جاده فومن (بلوار شهيد افتخاري)

گرفتگي ناشي از بارش  هاي سطحي به جهت جلوگيري از آبمتر طول كانال هدايت آب  ٩٠٠احداث حدود   نمايندگي محمودي، شامل
گذاري  كيلومتر) و همچنين جدول  ٥/٣ (جمع الين رفت و برگشت حدود رو به همراه زيرسازي و آسفالت مسيروارهو تعريض مسير س  باران

هاي روشنايي و ايجاد فضاي سبز در حاشيه خيابان اجرا شده است. همچنين مرمت  و تعبيه فونداسيون  روسازي و احداث كانيووو پياده
  مترمربع انجام پذيرفته است.    ٦٥٠٠ي شهر، به ميزان حدودا  مكانيزه بلوار امام رضا(ع) در ورودي شرق

هاي اصلي  گيري، مرمت مكانيزه و روكش آسفالت در كليه معابر سطح شهر تا پايان سال جاري جزء برنامهشايان ذكر است عمليات لكه
  ه ادامه خواهد يافت.گانشهرداري رشت بوده و به طور جدي توسط سازمان عمران و بازآفريني شهرداري و مناطق پنج

ساعت مي باشد در حاليكه در پاركهاي سطح شهر نگهبانان به صورت شيفت    ٨برابر قانون كار، استاندارد ساعت كار روزانه    سوال دوم:
عمل ساعته مشغول بكارند كه اجحاف در حق اين نيروهاست. همچنين تعداد نگهبانان پاركها متناسب با وسعت آن نبوده و در    ٢٤هاي  

كار نگهباني و پيشگيري از سرقت و وقوع جرم براي نگهبانان دشوار و شايد غيرممكن باشد و جبران زيان ناشي از اين بي توجهي نيز در 
قالب توبيخ و كسر حقوق به كارگر تحميل مي گردد . لذا عليرغم تذكرات قبلي، چرا تاكنون اقدامي در راستاي كاهش ساعت كار اين  

  ايت قانون كار صورت نگرفته و حتي محاسبات بودجه سال آتي نيز بر همين مبنا ارائه شده است؟ نگهبانان و رع
ساعته در دو نوبت استعالم از اداره تعاون  ٢٤هاي  هاي سطح شهر در شيفتدر خصوص استفاده از نيروهاي نگهبان پارك  پاسخ شهردار؛

) و مطابق پاسخ ارايه شده  ١٧/٩/١٤٠٠مورخ    ١٦٨٩٥٠و     ١٠/٧/١٤٠٠  مورخ  ١١٩٨٦١كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت (شماره هاي  
مقرر گرديد در صورت استفاده از نيرو با توافق   ٢٨/١٠/١٤٠٠مورخ  ٣٢٨٨٤و  ١٦/٨/١٤٠٠مورخ  ٢٤١٣٩توسط آن مرجع به شماره هاي 

كار بر اساس مازاد بر  كاري و پرداخت اضافهكار تحت عنوان شبدرصد اضافه  ٣٥قانون كار با پرداخت    ٥٨و    ٥٣قراردادي مستند به ماده  
كار از  گيري از پاسخ استعالم اداره كار پرداختي به ايشان را اصالح و ميزان اضافهساعت كار در هفته اقدام شود. لذا شهرداري با بهره  ٤٤

به    ١٢٠ پرداخت     ١٧٠ساعت  اينكه  ضمن  يافت،  افزايش  اضافه  ١٧٠ساعت  روز  ساعت  دو  و  ثابت  و  تعطيلكار  نگهبانان  براي  كاري 
 بيني گرديده است.  كاري به ايشان در قرارداد آتي پيشهمچنين پرداخت شب

داشت فضاي  ساعت نگهبانان ضمن اينكه در تعداد نيروي پيمان نگه  ٤٨  –  ٢٤بندي  ذكر است در صورت تغيير اين رويه و شيفتالزم به
به و  هزينهسبز  آن  جاري  تبع  ميهاي  باعث  داشت  خواهيم  افزايش  شيفتشهرداري  در  نگهبان  نيروهاي  با  گردد  مطابق  جديد  بندي 

اضافه با افت شديد دريافتي حقوق و مزايا    ٥٠كار معادل حداكثر  نيروهاي عادي فضاي سبز  نتيجه  نمايند و در  ساعت در ماه دريافت 
  ماهانه مواجه خواهند شد. 

دوديت قانوني خود از حيث مداخله مستقيم در عزل و نصب هاي شهرداري ، صرفاً از حيث نظارت  ضمن آگاهي و تاكيد بر محسوال سوم:
قانوني بر عملكرد مديريت شهري و رعايت صرفه و صالح بيت المال و تحقق بودجه مصوب شهرداري ، به شهردار محترم تذكر داده شد  

ضوابط موجود و با عنايت به تجربه ، تخصص و تعهد ، در راستاي رعايت    كه در انتخاب و انتصاب مديران خود ، بر مبناي دستورالعمل و
مصالح شهر و شهروندان، اقدام نموده و از پرسنل كارآزموده و مجرب و متعهد شهرداري استفاده نمايد . لذا شهردار توضيح دهند چرا با  

موجبات نارضايتي شهروندان و خسران شهرداري و زايل شدن   ناديده گرفتن اين مهم و بي توجهي به تذكرات مكرر ، با انتصابات نامناسب
  بيت المال را فراهم آورده اند؟

 كه  بود  شده  پويايي  عدم  و  ركود  نوعي  در ساليان گذشته دچار  مديريت ارشد   ثبات  عدم  نتيجه  در  رشت  شهرداري  مجموعه  پاسخ شهردار؛
انتخاب و يا پرورش مديران جديد از بدنه كارشناسي و يا مديران با    .شود  اقدام  آن  رفع  با تغييراتي در بدنه مديريتي براي  سعي گرديده

- سابقه با تطبيق شرايط احراز كاركنان اعم از تجارب مأخوذه، مدارك تحصيلي و صالحيت عمومي و تخصصي پيش از انتصاب در پست
هاي آينده مد نظر قرار گرفته و تالش براين است  ريزيبرنامههاي مديريتي و اخذ تأييدات الزم از نهادهاي نظارتي در كليه انتصابات و  

نظام انتصابات در شهرداري رشت بر اساس عدالت و شايسته ساالري و با هدف بهبود عملكرد و ارائه خدمات مناسب به شهروندان صورت  
شهرداري و همچنين نزديك شدن به تحقق  هاي مختلف  پذيرد. خوشبختانه نتيجه اين اقدامات امروز ملموس بوده و پويايي اخير حوزه

  باشد. بودجه ساليانه مويد اين موضوع مي



  

~ ١١٨ ~ 
 

قانون ثبت اسناد ، بايد دفتر ثبت   ٤٨و  ٤٧شهرداري رشت در راستاي حفظ و حراست اموال شهرداري ، مستند به مواد    سوال چهارم:
ردد و بايگاني جامع ، كامل و مستقلي از امالك شهرداري  امالك داشته و براي كليه اموال غيرمنقول شهرداري سند مالكيت رسمي اخذ گ

در اختيار باشد. كه اين مورد چندين بار تذكر داده شده و مورد تذكر نهاد هاي نظارتي نيز بوده است . لذا شهرداري رشت عليرغم ارائه  
بلي ، تاكنون گزارشي از اقدامات عملي صورت  توضيحات مبني بر انجام اقدامات الزم در راستاي رفع اين نقيصه در پاسخ به طرح سوال ق

  گرفته ارائه نداده اند ؟ 
بايست كليه عقود و معامالت راجع به عين يا منافع اموال  قانون ثبت اسناد و امالك ادارات مي  ٤٨و    ٤٧وفق مفاد مادتين    پاسخ شهردار؛

و ثبت در دفتر امالك اداره ثبت، اقدام نمايند. بدين معنا به  نامه را به جهت اخذ سند  نامه و شركتنامه، هبهغيرمنقول و همچنين صلح
ها وظيفه دارند  جهت حفظ و وجاهت بخشيدن از حيث قانوني و تبديل اسناد عادي به اسناد رسمي، كليه ادارات دولتي از جمله شهرداري

سابق  ورت رويه در شهرداري برقرار بوده و كمافيهاي ماضي بصكه نسبت به اخذ سند مالكيت امالك خود اقدام نمايند كه اين امر از سال 
پرونده مطروحه در حال حاضر جهت اخذ سند تك برگ    ٤٠باشد كه تعداد  بلكه با جديت و سرعت بيشتر اين مهم در حال انجام مي

سمي به اسم دفتر امالك  باشند كه ادارات در اداره خود دفتر ربدين معنا نمي  ٤٨و    ٤٧باشد . لذا مادتين  گواهي بر صحت اين امر مي
داشته باشند . ليكن شهرداري در سنوات گذشته به جهت سيستمي نمودن و سامان دادن امالك شهرداري اقدام به خريد سامانه جامع  

راه به  نسبت  شهردار  مقام  در  اينجانب  تصدي  زمان  در  كه  بود  مانده  باقي  بالاستفاده  متاسفانه  منتهي   ، نموده  ثبت  امالك  و  اندازي 
 برداري خواهد داشت.مشخصات امالك در سامانه اقدامات عاجل صورت گرفته كه تا پايان سال جاري قابليت بهره

موضوع رفع نواقص و اجراي كامل و ساماندهي پل هاي عابر پياده برابر قراردادهاي منعقده با شركت هاي طرف قرارداد، به    سوال پنجم:
دقت در اين امر حتي در  يك مورد منجر به حادثه حريق در اتاقك آسانسور يكي از پل هاي   كرات مورد تذكر واقع شده و عدم توجه و

عابر پياده شده است . كه عليرغم پاسخ شهرداري در طرح سوال قبلي ايشان ، مبني بر انجام اقدامات حقوقي  در جهت اصالح پلهاي  
داشته باشد  رفع خطر از آنها و همچنين نصب و راه اندازي پل هاي جديد  موجود به گونه اي كه قابليت بهره برداري و استفاده عموم را  

برابر قراردادهاي منعقده ، صرفا چند مورد از موارد عنوان شده در نامه مزبور بصورت مقطعي انجام و مابقي همچنان مغفول مانده و معضل  
 ارشي از كارهاي انجام شده به اين شورا ارائه نگرديده است؟ نارضايتي شهروندان و هدر رفت بيت المال همچنان باقي است و تاكنون گز

هــا نيــز  هاي پلفعال بوده و سازههاي عابر پياده مكانيزه غيردرصد از تأسيسات پل ٩٠از بدو شروع خدمت اينجانب، باالي  پاسخ شهردار؛
مهم و سير مراحل حقوقي آن با همكاري سازمان ســيما،  نياز به بازنگري و در برخي موارد انجام اصالحات و تعميرات داشته است كه اين 

منظر و فضاي سبز شهري، معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي و مديريت حقوقي شهرداري، ضمن پيشبرد امور در راستاي ترميم وتعمير  
نامــه مــالي معــامالتي  آئــين ٣٨اده عالي در كميسيون حل اختالفات مو الزام به اصالحات، اقدام گرديده است كه با توجه به حضور جناب

باشيد. همانطور كه پيش از اين در مكاتبــات قبلــي نيــز تقــديم شــوراي محتــرم گرديــده از بابــت كليــه  ها، واقف بر موضوع ميشهرداري
است و رياست  هاي قانوني الزم صادر و نسبت به طرح موضوع در محاكم قضايي اقدام گرديده  گذاران، اخطاريهموضوعات و تخلفات سرمايه

زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر بــا برگــزاري جلســات متعــدد و بررســي و الــزام  و اعضاء محترم كميسيون بهداشت،  محيط
هاي عابر  هاي ترافيكي كليه پلرساند اوالً برابر استانداردگذاران در كنار مجموعه شهرداري حضور يافتند. از اين رو به استحضار ميسرمايه

فعال بودن  هاي داراي آسانسور، مزيت مازاد پل بوده و غيرباشد و بخش تأسيسات پلده، با كارآيي كامل سازه در خدمت شهروندان ميپيا
برقي در اطراف تقــاطع پــل  هاي عابر پياده داراي پلهنمايد، ثانياً با توجه به حساسيت پلبرداري و كارايي آن ايجاد نميآن مشكلي در بهره

اندازي كامل اقدام گرديده و گزارشات و مستندات تصويري اين موضــوع در دســترس  جانبازان، پس از يك سال عدم فعاليت، نسبت به راه
پل فعال بوده و در دسترس عموم قــراردارد، كمــا اينكــه رونــد   ١٢هاي مكرر پل عابر داراي آسانسور برابر بازديد ١٦باشد، در خصوص مي

گذاران و شهرداري تمــام تــالش خــود را بــراي  وجود دستگيري تعدادي سارق همچنان ادامه دارد، ولي مجموعه سرمايهها با سرقت از پل
جلوگيري از موضوع سرقت به كار بسته است (كه اين موضوع پيش از اين طي مكاتبه به حوزه معاونت حقــوق عامــه دادگســتري اســتان  

باشــد) و نســبت بــه نصــب  قت جهت پيگيري و بررسي بيشتر در حــال پيگيــري مــيگزارش شده و موضوع با توجه به تخصصي بودن سر
تأسيسات هشداردهنده اقدام گرديده است، موضوع رفع خطر از پل هاي داراي تاسيسات خراب و پلي كه دچار حريق گرديده بــود انجــام  

هاي عابر با وجود حجم خرابي و  مانده پله بخش باقيرساند طبق توافقات صورت گرفتاستحضار ميرو بهشده و قابل رويت مي باشد از اين
اندازي خواهد شد و در خصوص جلوگيري از ســرقت و ايجــاد  سرقت صورت گرفته تا كمتر از يك ماه آينده و پيش از شروع فصل بهار راه

-فــي ١٦/١٢/٨٨مــورخ  ٢٠٣٣٩٣/٣٣١در خصوص قرارداد شماره رساند استحضار ميخرابي تمهيدات الزم صورت خواهد گرفت. ضمناً به
هاي عابر پياده واقع در پــل جانبــازان، بــدوا شــهرداري رشــت  مابين شهرداري رشت و شركت طلوع طالئيه جهت مشاركت در احداث پل

-انــدازي و بــهدعوي الزام به ايفاي تعهد مبني بــر تعميــر و راهنسبت به طرح  هاي مذكور اقدام نموده و سپس  نسبت به تامين دليل از پل
انــدازي  باشد و شركت مذكور نيز در اين اثنا اقدام به راهدر حال رسيدگي ميموضوع نموده و اقدام  ٣٨ها در كميسيون ماده نآروزرساني 

 دستگاه پل اقدام نموده است.    ٢
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شماره   قرارداد  خصوص  عفي  ٦/٥/٩٥مورخ    ٨٧٨٦٣در  پل  تجهيز  و  احداث  بر  مبني  شيمي  مرصاد  و  رشت  شهرداري  پياده،  ابرمابين 
زمان دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت و  هاي عابر پياده طرف قرارداد را نموده و همشهرداري رشت بدوا تقاضاي تامين دليل از پل

باشد و طرف قرارداد با  مي  ٣٨در حال رسيدگي در كميسيون ماده  موضوع  و  نموده  زيان و فسخ قرارداد و ساير خسارات را مطرح    ضرر و
راه  دستگاه داراي پيشرفت فيزيكي بوده و    ٣  كه از اين تعداد  دستگاه پل اقدام نموده  ٥اندازي  دادخواست شهرداري نسبت به راه   مشاهده

  اندازي شده است. 
عليرغم تذكرات پيشين مبني بر شناسايي  و ساماندهي مشاغل پرترافيك شهر رشت بعنوان يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت    سوال ششم:

 ي در راستاي كاهش بار ترافيكي خيابان هاي سطح شهر ، چرا تاكنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است؟  ترافيك
الــزام قــانوني شــهرداري بــه شناســايي و  "به حضور تقديم گرديد: در خصوص   ٢١/١٠/١٤٠٠مورخ  ١٩٣٥٣٩طي مكاتبه  پاسخ شهردار؛

به استحضار مي رساند موضوع در جلسه كميسيون     "هكارهاي بهبود وضعيت ترافيكساماندهي مشاغل پرترافيك شهر به عنوان يكي از را
مطــرح و باتوجــه بــه اهميــت موضــوع و شــكل پيشــبرد آن كــه   ١٨/٠٧/١٤٠٠حمل و نقل و ترافيك شوراي اسالمي شهر رشت درتاريخ 

  "بــا عنــوان    ٠٥/٠٨/١٤٠٠مــورخ   ١٣٦٧٤٠هاي تخصصي مختلف است، موضوع طي نامــه شــماره موضوعي چندوجهي و مرتبط به حوزه
فكري  از معاونت شهرسازي و معماري استعالم شد و پس از هم  "هاي پر تقاضا پر ترافيك معابر و تقاطعات شهر رشت  بررسي تاثير كاربري

  و تشريك مساعي مقرر شد مطالعات الزم در اين خصوص  تكميل و راه كارهاي الزم احصا و پيگيري شود.
ه يكي از راهكارهاي ساماندهي عبور و مرور ترافيك شهر، بازگشايي معابر پيش بيني شده در طرح تفصيلي است، همانطور  با توجه به اينك

كه مستحضر هستيد برنامه ريزي الزم به منظور بازگشايي تعدادي از معابر مهم، از جمله ميدان وليعصر به ميدان امام علي، بلوار شهيد  
اهللا آيت  خيابان  ادامه  با  كوچكي،   .... و  شهر  اصلي  تقاطع  مورد  چند  پيج سعدي،  به  ميدان سرگل  به سعدي،  تختي  از  بخش  احسان   

  هماهنگي آن شوراي محترم در دست انجام مي باشد. 
نقاط  همچنين در موارد متعدد، استفاده غير مجاز و تغيير عملكرد ساختمان ها، بدون اخذ مجوزات قانوني، منجر به افزايش ترافيك در  

قانون    ٥٥ماده    ٢٤رسيدگي مي شود، هر چند مشاغل مورد اشاره در بند    ١٠٠مختلف شهر شده، كه موضوع از طريق كميسيون ماده  
مطب   كه  است  شهر  از  نقاطي  در  ترافيكي  مشكالت  از  زيادي  بخش  و  هستند  مستثنا  قاعده  اين  از  پزشكان  بويژه مطب  و  شهرداريها 

اين   در  دارند.  تمركز  عملكرد  پزشكان  تغيير  موارد  پرونده  ارسال  و  شناسايي  خصوص  در  شهرداري  اقدامات  از  بخشي  گزارش  راستا 
  كه در برخي موارد راي به اعاده به وضع قبل و در مواردي راي به اخذ جريمه صادر شده است .   ١٠٠ساختمان ها به كميسيون ماده  

 ٥٥ماده    ٢٠گانه شناسايي و اقدامات قانوني الزم وفق بند  توسط مناطق پنج  شايان ذكر است كليه موارد قانوني مرتبط با مزاحمت شغلي،  
شهرداري ميقانون  اعمال  اخطاريهها  شامل  شهرداري  يك  منطقه  اقدامات  به  مربوط  گزارش  نمونه  براي  كه  بندگردد  ميزان  ٢٠هاي   ،

  گردد.عوارض صنفي مشمول و... نيز به حضور تقديم مي
الذكر كه حاصل تحليل و استنباط واحدهاي تخصصي از موضوع مطروحه جناب آقاي نوري هريس مي باشد  وق ايحال كليه موارد فعلي

جهت در نظر گرفتن در صدور كليه مجوزهاي ساختماني و همچنين شناسايي و برخورد با تخلفات ساختماني و تغيير عملكرد ساختمانها،  
رغم كليه مسايل مذكور همچنان ابهامي در خصوص  ن خواهشمند است چنانچه عليگانه ابالغ و تاكيد گرديده است وليكبه مناطق پنج

و چند نوع موضوع  به  با توجه  دارد،  فني در جلسهمساله فوق وجود  بيان جزئيات  و  آن جهت تدقيق  بودن  اعضاي  بخشي  با حضور  اي 
هاي شوراي محترم شهر و  جهت تبيين و رفع دغدغه   هاي مرتبط موارد مورد نظرها و مديريتمحترم شوراي اسالمي شهر و كليه معاونت

  مندي از راهكارهاي ارشادي ايشان مطرح و بررسي گردد. بهره 
مربوط به كسري پاركينگ و هزينه كرد از    ١٠٠عليرغم تذكرات قبلي مبني بر افتتاح حساب جداگانه جرائم كميسيون ماده  سوال هفتم:

پاركينگ هاي عم  براي فراهم آوردن  از پارك خودرو در  اين محل  ناشي  ترافيك  پاركينگ هاي عمومي و  ومي در سطح شهر و كمبود 
حاشيه خيابان ها و پاسخ جنابعالي مبني بر محقق شدن اين امر در واحد خزانه داري شهرداري رشت و افتتاح حساب مستقل در بانك 

ه اين حساب جداگانه ، كه هدف اصلي تذكر اعضاي محترم  مهر ايران ، چرا واريز و تجميع كليه وصولي هاي مربوط به كسري پاركينگ ب
 شورا بوده ، تحقق نيافته است؟ 

ييد افتتاح حساب  أضمن ت  مين پاركينگ،أموضوع عدم ت  ١٠٠ماده    ٥در خصوص جداسازي مبالغ عوارض و جرايم تبصره      پاسخ شهردار؛ 
كليه  بانك در  پاركينگ  تأمين عدم  اختصاصي  وجوه  تمركز  بابت  از  جداگانه     ماه   آذر  پايان  تا  عوارض  مبالغ  عامل، 

  با   جرايم  مبالغ  همچنين در خصوص  و  است  االشاره واريزگرديده  فوق مدهاي عمومي) جداسازي و به حسابدرآ  اداره  گزارش  به  توجه  با(
  و  جداسازي، واريز گزارشات موجود آخرين اساس  باشد، برمي باال مبلغ حجم  و گرديده آغاز ١٤٠٠ سال ابتداي از مهم اين  اينكه به عنايت

  گرديده است. انجام  حساب ذكر شده    به  سال  سوم  ماهه  سه  مبالغ نگهداري 
يكي از معضالت در بخش منابع انساني شهرداري ، عدم پرداخت عادالنه حقوق ، مزايا و اضافه كاري نيروهاي حجمي است     سوال هشتم:

اشد. عليرغم تذكرات پيشين مبني بر اصالح وضعيت پرداختي هاي اين بخش توسط شركت هاي  كه همواره مورد اعتراض اين نيروها مي ب
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 طرف قرارداد از حيث تطابق با قانون و عدالت و لزوم دقت و نظارت بيشتر، تاكنون اقدامي صورت نگرفته است؟
ماهانه    ،موقع اين مبالغو با عنايت به اولويت شهرداري در پرداخت به  هاي حجميموضوع پرداخت به شركتدر خصوص    پاسخ شهردار؛ 

مبالغ صورت وضعيت مربوطه  واحدهاي  از طرف  پرداخت  ارسال حواله  از  تاريخ مشخص   هاپس  مزاياي    و  در  و  پرداخت حقوق  از  قبل 
هاي  هاي شركتر ماه حقوق و مزاياي نيروكارسازي، به طوريكه در اول ه  طرف قرارداد  هايشركت  حساب   به  رسمي و قراردادي  پرسنل

هاي حجمي و ارج نهادن به زحمات  دهنده اولويت پرداختي نيروهاي زيرمجموعه شركتگردد كه نشانحجمي بدون تأخير پرداخت مي
از وصول پاسخ    گرديده است، پسباشد. همچنين از آنجائيكه تاكنون پايه سنواتي تجميعي به كارگران پرداخت نمياين قشر زحمتكش مي

هاي مربوطه ضمن اصالح  در آناليز و مناقصه ٠٨/٠٦/١٤٠٠مورخ  ١٥٧١٤استعالم از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به شماره 
بر اساس ضوابط موجود، پايه سنوات تجميعي براي كارگران موصوف لحاظ گرديده تا اصل پرداخت عادالنه طبق ضوابط   حقوق و مزايا 

در  موجو پرداخت  عدالت  اجراي  راستاي  در  است  ذكر  به  الزم  لحاظ گردد.  مجموعه شهرداري  كارگران زحمتكش  از  قبيل  اين  براي  د 
  بيني گرديده است. كار و تعطيل كاري پيش، افزايش ميانگين اضافه١٤٠١قراردادهاي نيروهاي حجمي رفت و روب و فضاي سبز در سال  

روهاي شركتي و قراردادي ايثارگر شهرداري رشت ، كه مقرر بود تا پايان سال تعيين تكليف گردد  درخصوص تبديل وضعيت ني سوال نهم:
  ، چرا عليرغم تذكر و مكاتبات انجام شده ، براي كليه ذي نفعان بخشنامه مزبور كه در شهرداري رشت شاغل هستند اقدام نگرديده است ؟ 

نامه شماره    ٠٤/١٤٠٠/ ٠١مورخ    ٦٨٦٦/٤٢/٨٠/١٤٠٠در راستاي مكاتبه شماره    پاسخ شهردار: اساس  بر    ٢٩/٣/١٤٠٠مورخ    ١٣١٦٠و 
سازمان شهرداري محترم  و دهياريرئيس  درخصوص  ها  ("هاي كشور  تبصره  (د)  بند  اجراي  نحوه  بودجه سال  ٢٠دستورالعمل  قانون   (

مرحله  با فرمت اعالمي استانداري    ٨ده طي  فقره پرون  ١٩٦و با احترام به مقام شامخ ايثارگران معزز تا كنون تعداد    "كل كشور  ١٤٠٠
شماره   مكاتبات  طي  و  تكميل  ،  ١٨/١١/١٤٠٠مورخ    ٢١٣٢٢٣،  ٢١/١٠/١٤٠٠مورخ    ١٩٣٥٦٤،  ٦/١٠/١٤٠٠مورخ    ١٨٢٣٢٣محترم 

  ٢٢١٢٩٤و  ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٧٥٥، ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ   ٢٢٠٦٩٣، ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٥٢٦، ٢٤/١١/١٤٠٠مورخ  ٢١٨٦٢٥
توسط شخص    ٢٨/١١/١٤٠٠مورخ   آنان  پرونده  تاكنون  كه  باقيمانده  نفرات  درخصوص ساير  است.  گرديده  ارسال  گيالن  استانداري  به 

  متقاضي تكميل و رفع ايراد نگرديده نيز پس از تكميل و ارائه پرونده به اين شهرداري به مثابه ساير نفرات اقدامات قانوني در اسرع وقت 
بند و ماده  معمول خواهد شد. ضمناً در خصو  استفساريه  ايثارگران مشمول  برنامه پنجم توسعه جمهوري    ٤٤ص تبديل وضعيت  قانون 

ها جهت سير مراحل قانوني و اخذ نظريه  متقاضي مشمول اين استفساريه، كليه پرونده  ٩٨رساند از تعداد  اسالمي ايران به استحضار مي
نفر از استانداري به شهرداري واصل گرديده كه كليه اين افراد   ٧٠ستعالم تعداد گزينش به استانداري گيالن ارسال گرديده است و پاسخ ا

وضعيت شده تعداد  تبديل  وضعيت  تبديل  و  خواهد    ٢٨اند  انجام  گيالن  استانداري  از  گزينش  نظريه  وصول  به محض  باقيمانده  پرونده 
 پذيرفت. 

ساماندهي دستفروشان توسط شهرداري و سازمان مربوطه، چرا تاكنون شيوه  عليرغم تذكرات متعدد مبني بر جمع آوري و  سوال دهم:
  نامه و برنامه مدوني از سوي شهرداري و سازمان مربوطه ، جهت ساماندهي ارائه نگرديده است ، در اين خصوص توضيح داده شود. 

رساند با عنايت به ابالغيه   استحضار ميبرنامه مدون بهنامه و فروشان و تدوين شيوهآوري و ساماندهي دستدر خصوص جمع پاسخ شهردار:
وزارت كشور كه مالك عمل سازمان ساماندهي مشاغل شهرداري بوده و مادامي كه مصوبه جديد ابالغ    ٦/٢/٩٨مورخ    ٢٣٨٣٣٠شماره  

مستمر اقدامات ذيل توسط سازمان  باشد و مستند به اين مصوبه و بندهاي اعالمي تكاليف شهرداري و پيرو جلسات  االجرا مينشده، الزم
 هاي كشاورزي انجام پذيرفته است: ساماندهي مشاغل شهري و فرآوده

دست  -١   ساماندهي  راستاي  مكاتبهدر  رشت  شهر  سطح  پنجفروشان  مناطق  با  شماره  اي  به  هفتگي  روزبازارهاي  ايجاد  قالب  در  گانه 
 وحه ذيل معرفي گرديد:نموده است كه در پاسخ امالك مشر   ٢١/١١/٩٩مورخ    ٢٢٩٦٤١

  منطقه يك: يكشنبه بازار( بلوار شهيد گمنام  جنب مسجد امام زمان)    
 منطقه دو: دوشنبه بازار (قطعه زميني در سردارجنگل با مالكيت آقاي عليزاده )

  منطقه  سه:  سه شنبه بازار ( بلوار شهيد انصاري جنب مجتمع پرديسان )  
آباد جنب پل عابرپياده به مالكيت  قطعه زمين متعلق به اداره اوقاف واقع در بلوار شهيد افتخاري، حافظ منطقه چهار: چهارشنبه بازار ( يك

 اداره كل محترم اوقاف كه  تنظيم تفاهم نامه اي با آن اداره كل در دستور كار مي باشد.) 
 منطقه پنج: پنجشنبه بازار( قطعه زميني در مسكن مهر جنب آتش نشاني )  

نامه به عنوان طرف  هاي متعلق به شهرداري و... و سپاه قدس گيالن در قالب تفاهمبرداري از عرصهوص موضوع نحوه بهرهليكن در خص
نامه معامالت ( ادارات و موسسات مشمول ترك تشريفات)  آيين  ٣١ماده    ١اندازي اين روز بازارها و بنا بر بند  قرارداد با شهرداري در راه

  ي در حال انجام است. اقدامات و بررسي حقوق
ها (زمين  فرهنگي شهرداري رشت در عرصه متعلق به سازمان زندانراهفروشان محدوده پيادهشهرداري رشت جهت ساماندهي دست  -٢

به سازمان مربوطه اعالم نموده است كه موضوع در   ٢٩/٧/١٤٠٠مورخ    ١٣٣٥٤٤ها )موضوع را طي نامه شماره  پاركينگ سازمان زندان
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 باشد. يري ميحال پيگ
انجام پذيرفته في  -٣ استان گيالن در  حسب مذاكرات  و شهرسازي  اداره كل مسكن  با  اداره امالك و مستغالت شهرداري رشت  مابين 

خصوص واگذاري تعدادي از قطعات تفكيكي واقع در مسكن مهر جنب ميدان امام هادي(ع) به شهرداري رشت سازمان ساماندهي مشاغل  
گردد موضوع را در دستور  فروشان سطح شهر مي بار كه خود باعث ساماندهي بخشي از دستبازارچه موقت ميوه و تره شهري جهت برپايي 

  برداري از آن اقدام خواهد شد. بازده نسبت به احداث بازارچه و بهره هاي زود كار خود قرارداده است كه به محض تحويل با سازه
برداري به عنوان دوشنبه بازار  شده در سردارجنگل با مالكيت آقاي عليزاده  عالوه بر بهره   در خصوص منطقه دو و قطعه زمين معرفي  -٤

دار شده اند در  نفر كه جملگي شناسنامه  ١٥٠فروشان خيابان بيستون به داناي علي و سردارجنگل مشتمل بر  مقرر شده است كليه دست
 همين قطعه زمين ساماندهي شوند. 

فروشي نيز در دستور كار سازمان ساماندهي مشاغل شهري قرار  هاي سطح شهر به عنوان يكي از مظاهر دستكبابساماندهي گاري    -٥
  گرفته و مزايده برگزاري اوليه به دليل رفع پاره از معاذير قانوني ابتر ماند كه به محض رفع موضوعات قانوني اعالم شده به فوريت محقق 

  خواهد شد. 
فروشان محدوده ميدان امام حسين(ع) و هدايت ايشان به بازارچه شهيد چمران و  آوري دستوات گذشته جمعسازمان مربوطه طي سن  -٦

- نامه و شيوهفروشان در بازارچه نگين و جنب پل جماران را  انجام داده است همچنين با توجه به اساسساماندهي بخش ديگري از دست
بار و گل و گياه همچون  هاي موقت عرضه ميوه و ترهنسبت به صدور مجوز برپايي بازارچههاي موقت، سازمان  نامه اجرايي احداث بازارچه

دوست در خيابان ديلمان و  غيره (تحت عناوين يكسان بازارچه  پناه در خيابان مطهري و محبتمهر در بلوار الكان و حقبازارچه الكان
 گيلك) با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نموده است. 

هاي نظارتي، شهرداري رشت مطابق وظــايف  عالوه بر اقدامات سازمان ساماندهي مشاغل و با توجه تاكيدات اعضاي محترم شورا و دستگاه
مطابق بــا    ٩٨فروشان از سال  آوري و ساماندهي دستها ضمن انجام وظايف روزانه جمعقانون شهرداري ٥٥ذاتي شهرداري مستند به بند 

فروشــان و همچنــين  ها نسبت به تهيه روش اجرايي نظام ساماندهي دســتفروشان ابالغي سازمان شهرداريي دستدستورالعمل سامانده
مديريت پيشگيري از تخلفات شهري اقدام نمود كه در حال حاضر  بخش زيــادي از    گستران توسطفروشان و بساططرح ساماندهي دست

  گذراند.  آن تهيه شده و مراحل پاياني آن را مي
باعنايت به عقد قرارداد مميزي با شركت فن اوا و تذكر قبلي مبني بر تسريع در انجام مميزي به دليل اهميت موضوع و    وال يازدهم:س

تاثير آن بر درآمد پايدار شهرداري و ارائه گزارش به اين شورا، الزم است توضيح دهيد چرا تاكنون گزارشي دراين خصوص واصل نگرديده  
  است؟ 

ارائه برنامهيابي بهدر راستاي دست  ر؛پاسخ شهردا ريزي دقيق در ابعاد مختلف اعم ازشهرسازي،  هنگام اطالعات كالبد شهري به منظور 
به عنوان درآمد پايدار شهرداري    ٧/٩/١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري مصوب    ٩عمراني و ... مبحث مميزي امالك با استناد به ماده  

كاري از طريق برگزاري مناقصه صورت  مالي و اقتصادي قرار گرفت. ابتداي امر مقرر گرديد در قالب پيمان  در دستور كار حوزه معاونت
از خريد سرور، نقشههاي جامع صورت گرفته توجهاً هزينهپذيرد ليكن حسب بررسي  برداري و نظارت هوايي و ساير خدمات  هاي ناشي 

راه  از  اعم  شهرداري  نياز  سامانه مورد  جمع اندازي  هوشمندسازي،  دارائي هاي  مديريت،  داشبورد  حفاريسپاري،  امالك،  پليس  ها،  ها، 
گذاري  الين، تأمين سخت افزار و نرم افزار و ... مقرر گرديد تحقق امر فوق در قالب سرمايهساختمان، شهروندسپاري، بازديد كارشناسي آن

از اجراي فرآيند قانوني شركت فن   ٢٤٧/٩٢٦/٠٨٦/١٧٤آوا با شرايط احرازي و جميع جهات مترتّبه با مبلغ  صورت پذيرد. متعاقباً پس 
مابين شهرداري رشت و شركت مزبور منعقد گرديد كه با استناد به  في  ٢٠/٩/٩٩مورخ    ١٨٢٨٧ريال برنده مناقصه اعالم و قرارداد شماره  

باشد و  الذكر ميهاي موضوع قرارداد مبلغ فوقي پروژه گذاري اوليه اجراپيوست اسناد فراخوان منتشره شده حداقل حجم سرمايه   ٣بند  
بيني شده صورت پذيرد، با ارائه اسناد معتبر  چنانچه تغييري در حجم كار و يا خدمات ارائه شده يا خريد سخت افزار و نرم افزار پيش

مرتبط قابل افزايش يا كاهش خواهد بود كه    هاي ابالغي دولت) پس از تأييد ناظر(فاكتور يا نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا بخشنامه
  با استناد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري، مبلغ مذكور تأييد و مبناي قرارداد قلمداد گرديد. 

شــهردار محتــرم   ٣٠/١٠/١٣٩٩ -٢١٣١٢٠برداري هوايي با استناد به مكاتبه شــماره نياز در خصوص نقشهابتدا به واسطه ضرورت و پيش
برداري كشــور و پاســخ  رياست محترم وقت شوراي اسالمي شهر رشت با سازمان نقشه ٢١/١٠/٩٩ -/ش٢٣٥٩/٩٩يز شماره وقت رشت و ن

ثبت دفتــر    ١٤/١١/٩٩  -/ش٢٥١٢/٩٩كه تحت شماره    ٥/١١/٩٩مورخ    ٩٩١١٠  -٤٨٤٩به شماره   ١٤/١١/٩٩واصله آن سازمان در مورخه 
  ١٣٩٥لغايــت    ١٣٩٣هــاي  هاي هوايي از شهر رشت مربوط به سالنكه آرشيو عكسشوراي اسالمي شهر رشت گرديده است. با توجه به اي

كه شهر رشت در اولويت قرار    ١٤٠٠وجود دارد و از طرفي ناوگان هوايي در حال آماده شدن جهت عمليات تصويربرداري هوايي از مهرماه  
صــالح  هــاي ذيگذار رأســاً بــا شــركتكه شركت سرمايه گيرد بدين ترتيب با عنايت به تصميم شهردار محترم وقت رشت مقرر گرديدمي

سازي در اين خصوص در پايان سال صورت پذيرفت و عمــالً امكــان برداشــت در  كه تصميمجهت برداشت هوايي مبادرت نمايد. از آنجايي
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هاي مرتبط مقرر شد در فصــل  عمل آمده با شركتآوا بر اساس مذاكرات بهرو شركت فنباشد از اينبهترين فصول سال يعني زمستان مي
  برداري را انجام نمايد.زمستان سال جاري عمليات نقشه

نرم  نرم در خصوص  آنجائيكه  از  مميزي  مفاد قرارداد شركت فنافزار  اساس  بر  نياز مميزي كه  مورد  نرم افزار  از  به استفاده  افزار  آوا مجاز 
يمت اعالمي از سوي شركت صفارايانه (حداكثر شش برابر) و نيز پيچيدگي  شركت صفا رايانه بوده است، ليكن به دليل اختالف فاحش ق

آوا  افزار براي كاربران مميزي جهت برداشت اطالعات امالك حسب صالحديد شهردار محترم وقت مقرر گرديد شركت فنبرداري از نرم بهره
افزار مربوطه تهيّه و  سبت به تهيه آن مبادرت نمايد. از اين رو نرم افزار با اولويت مميزي رأساً نبا توجه به اعالم آمادگي مبني بر تهيه نرم

با حدود  به واقع در محله پستك رشت  بلوك مميزي  برداشت  با  آزمايشي  انجام    ٢٢٠صورت  و  پايان پذيرفت  كه تاكنون سامانه  ملك 
 عمليات مميزي به تائيد دستگاه نظارت نرسيده است. 

منطقه يك   ٢و تسهيل در امر فوق و رعايت جميع جهات مترتبه، ستادي بدين منظور در محل ناحيه    الزم به ذكر است در راستاي تسريع
شهرداري رشت در    ٥هاي ماضي توجهاً مميزي محدوده منطقه  ( با تجهيزات و ملزومات اداري شهرداري) تشكيل گرديد  و برخالف سال 

ري بوده است، لذا در اين خصوص مراقبت الزم و اصولي و برگزاري جلسات  برداصورت سطحي انجام و غيرقابل بهره كه به  ٩٥و    ٩٤سال  
  مميزي و پيگيري با اهتمام وافي معمول گشته است. 

ساله دوره استقرار قرارداد به  مدير محترم حقوقي شهرداري رشت مدت يك  ١٧/١١/١٤٠٠مورخ     ٢١٣١٣٥ضمناً با استناد به نامه شماره  
  اتمام رسيده است. 

  باشد: اليل تأخير در اجراي پروژه به شرح ذيل مياز جمله د
  الف) تأخير در صدور مجوز قانوني جهت انجام امر مميزي توسط استانداري محترم گيالن به شهرداري رشت صورت پذيرفت. 

  گذار سوي سرمايههاي مورد نياز از  افزار كليه سامانهافزار و نرم گير نرخ ارز جهت خريد سخت ب ) تاثيرات ناشي افزايش چشم
برداري الزمه انجام امور مميزي و ساير مفاد  برداري بنا به داليل ابرازي مشروحه فوق كه امر نقشهج) عدم اقدام مؤثر از سوي سازمان نقشه

  گردد.قرارداد محسوب مي 
  د) تعطيالت ناشي ازتصميمات ستاد ملي كرونا  

رسان نظير آب، برق، گاز و پست كه با توجه به مكاتبات و برگزاري جلسات عديده تاكنون  هاي خدمات  ه) عدم همكاري و تعامل دستگاه 
مكاتبه  اين خصوص  در  نيز  و  است  نگرديده  نتيجه  به  به شماره  منجر  امور    ٢٢/٦/١٤٠٠مورخ    ١٠٧٩٣٢اي  معاون محترم هماهنگي  با 

  اي حاصل نگرديد. اري، انجام و نتيجههاي مذكور با شهردعمراني استانداري گيالن به منظور همكاري دستگاه 

قدرداني از تالش هاي شورا پيرامون تنظيم و تصويب تعرفه    ضمنردار رشت  ، شهسيد امير حسين علويادامه آقاي    در  خالصه مفيد مذاكرات :
امروز در همين فصل سرد سال مشغول انجام  شهرداري رشت اظهار كرد: در مورد اجراي آسفالت در رشت تا به    ١٤٠١اي و بودجه سال  ارزش منطقه 

از سمت جاده فومن، جاده انزلي را لكه  نماينده مردم رشت در    ،كوچكي نژادآقاي  هاي  ايم و با پيگيري گيري كردهآسفالت هستيم و محدوده رشت 
رد توماني براي آسفالت در دست انجام است  ميليا  ٢٥علوي با بيان اينكه مناقصه    آقاي  سهميه قير رشت افزايش يافته است.شوراي اسالمي  مجلس  

به وضعيت فعاليت نيروهاي فضاي سبز اشاره كرد و    ايشان  انجام مي شود.  ١٤٠١و بخش ديگري در سال    ١٤٠٠افزود: بخشي از اين اقدام در سال  
د ندارد و سعي كرديم با پرداخت شب كاري و  گفت: درباره فعاليت نيروهاي فضاي سبز از اداره كار استعالم گرفتيم و هيچ مشكلي از اين بابت وجو 

شهردار رشت با اشاره به يكي از سواالت، پيرامون حفظ امالك و اسناد شهرداري رشت تصريح كرد:    اضافه كاري با اين نيروها مساعدت داشته باشيم.
د ندارد و تمامي اسناد در بايگاني شهرداري وجود  هيچ اجباري بر اساس قانون نسبت به داشتن دفتري بابت ثبت اسناد و امالك براي شهرداري وجو 

مهم  وايندوماه اخير درحال تشكيل سامانه ثبت اسنادوامالك براساس كد نوسازي هستيمطي داشتيمباره دغدغه دارد، اما با توجه به اينكه همواره در اين
  كنيم.هاي مناطق متصل مي را به شهرداري 

هاي عابر پياده در حال حاضر سه  ابر پياده در رشت از سابقه طوالني برخوردار است تصريح كرد: در خصوص پل علوي با بيان اينكه پل هاي عآقاي  
با دادستاني نامه نگاريهايي براي مجوز ورود به اين موضوع انجام شد و    كهشركت مشغول فعاليت هستند و بسياري از پل ها نيز پيش از اين خراب بودند  

اينكه برخي از مشاغل و   برشهردار رشت با تاكيد  ده اكثر اين پل هاي مكانيزه فعال هستند اما به دفعات دچار سرقت مي شوند.با پيگيري هاي انجام ش
بايد نسبت به پلمپ چنين مشاغلي اقدام كنيم كه از آن جمله مي توانيم به مجتمع دانا    قانون  صنوف عامل اصلي ترافيك رشت هستند افزود: بر اساس

علوي با اشاره به اينكه پيرامون افتتاح حساب  آقاي    پزشكي است نيز به عنوان يكي از مشاغلي كه موجب بروز ترافيك شده است اشاره كرد.كه مجتمع  
ينده  آ  مجزا به منظور ايجاد پاركينگ عمومي از محل كميسيون ماده صد نيز اقداماتي انجام شده است بيان كرد: در حال حاضر به اندازه بودجه سال

به موضوع    ايشان  شهرداري رشت در آن حساب پول وجود دارد و در صورت شناسايي زمين مناسب مي توانيم نسبت به احداث پاركينگ اقدام كنيم.
نيروهاي  شهردار رشت با اشاره به تعيين تكليف    گيرند.اضافه كاري پرسنل شهرداري رشت اشاره كرد و گفت: همه بر اساس رِنجِ متعادل اضافه كار مي

نفر   ٢٧٠كالنشهر كشور تنها شهرداري است كه تا اين مرحله پيش رفته است و از مجموع    ١٩ايثارگر شهرداري رشت بيان كرد: شهرداري رشت در بين  
ان نمي شود  شان به استانداري ارسال شده است و حتي تعدادي از پرسنل كه اين موضوع شامل حالشنفر مدارك ١٩٦ايثارگري كه در شهرداري هستند 

اينكه براي ساماندهي دستفروشان در شوراي چهارم كارگروهي تشكيل شده بود تصريح كرد:  آقاي    اما اسامي آن ها ارسال شده است. بيان  با  علوي 
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ا دستفروشان  ها نحوه برخورد بنيروهاي سد معبر در سطح رشت و نواحي مشغول فعاليت هستند و در حوزه دستفروشان مشكالتي داريم كه يكي از آن
به عدم اجراي طرح مميزي    ايشان  اعالم كرد كه شهرداري اجازه ورود ندارد.  و علناً  زماني كه بنده رئيس شورا بودم استانداري رسماً  ٩٧است و در سال  

اقداعنوان كردامالك در رشت اشاره كرد و   از اين بتوانيم  را بياورد تا پس  از صحبت    مات را آغاز كنيم.: به پيمانكار گفته ايم كه چندين سِرور  پس 
تمام رسيده  شهردار رشت پيرامون خريد سِرور توسط پيمانكار پروژه طرح مميزي امالك، رئيس شورا با بيان اينكه قرار داد اين پروژه بدون نتيجه به ا

ادامه    د؟است و در شرايطي كه قرارداد به اتمام رسيده است چگونه در انتظار خريد سِرور توسط پيمانكار هستي از  در  شهردار رشت با اشاره به يكي 
سال است كه به واسطه عضويت در شورا با پرسنل    ٩سواالت پيرامون انتصابات بيان كرد: براي انجام انتصابات بايد استعالماتي انجام شود و بنده نيز  

كت غير بومي براي ارزيابي و تست مديريتي دعوت كرديم و در  شهرداري رشت كار كرده ام و زواياي مختلف آنان را مي شناسم و در انتصابات از يك شر
رييس شوراي    توان مديريت كرد.شان را انتخاب كنند ديگر نميايم و اگر قرار باشد مديران شهرداري مكان فعاليتيمجموع انتصاب چنداني انجام نداده

اظهار كرد:شهر   مطرح شده  به سواالت  پاسخگويي شهردار رشت  اتمام  از  فعاليتي    پس  وقتي شرايط  قانون  اساس  به    ٢٤بر  براي    ٢٤ساعت  ساعت 
ساعت اضافه كار ثابت به آنان پرداخت شود و شهردار رشت بايد اعالم كند كه آيا در شرايط فعلي   ١٧٠كارگران فضاي سبز در نظر گرفته مي شود بايد 

  اين اضافه كار پرداخت مي شود؟ 
هاي عابر پياده فقط در حوزه باال بر نبود و متاسفانه خرابي  ابر پياده در رشت اشاره كرد و گفت: مشكل پلبه وضعيت پل هاي ع  كارگرنيا  سپس آقاي

و    است  دائمي، وجود افراد معتاد و ولگرد و سگ هاي بالصاحب از ديگر گاليه هاي شهروندان در مورد اين پل ها است كه تاكنون به سرانجام نرسيده
شود در حالي كه عمده مشكل مردم تردد در شب  ورودي برخي از اين پل ها در اول شب توسط يك نگهبان قفل ميمشكل ديگر اين است كه درب  

با    در خصوص مشاغل پرترافيك ايشان  شان بيشتر است و عبور و مرور براي عابر پياده خطرناك تر است.است چرا كه تعداد ماشين ها كمتر و سرعت
. ما به دنبال درمان اين  پلمپ مشاغل پر ترافيك رشت نيستيم تصريح كرد: شورا به موضوع ساماندهي اين مشاغل توجه دارداينكه ما به دنبال  بيان  

باشد چرا كه  نبود بلكه بحث ما ساماندهي اين نوع مشاغل مي ٥٥ماده  ٢٠بحث ما جريمه آنها در كميسيون ماده صد يا بند  بيماري هستيم و نه مُسَكن.
با    يقيناًرا پلمپ كرد و  نفر پرسنل دارد    ٢٠٠حدود    كه  فروشگاهيشود  شود. به طورز مثال نميلمپ مقطعي آنها مشكل ترافيك حل نميبا جريمه و پ

اين اقدام موجب بروز مشكالت معيشتي براي پرسنل آن مراكز   اين اماكن مشكلي رفع نمي شود و حتي  راهكار شهردار رشت مبني بر پلمپ شدن 
و ارائه    با هدف پلمپ كردن اين گونه مشاغل به دنبال ساماندهيي  ه راهكارئانتظار داشتيم شهردار رشت به جاي اراكه  و غيره مي شود    پزشكيتجاري و  

  طرح و برنامه مدون و اجراي صحيح آن باشد. 
هاي طرف قرارداد با توجه به  از شركت   رئيس شوراي شهر با اشاره به ميزان پرداخت اضافه كاري به نيروهاي شركتي شهرداري رشت بيان كرد: برخي

  مالً اينكه به صورت مازاد نيروهايي در اختيار دارند نسبت به حذف اضافه كاري ما بقي پرسنل شركتي اقدام مي كنند اما حق و حقوق شركت را كا
عيت نيروهاي ايثارگر شهرداري رشت بسيار حائز  كارگرنيا با بيان اينكه تبديل وضآقاي    دريافت مي كنند و در واقع در اين حوزه هيچ نظارتي نيست.

شود و طي تماسي كه امروز با    و رسمي  اهميت است افزود: بر اساس قانون ابالغ شده هر نيروي ايثارگر شركتي، قراردادي بايد تبديل وضعيت كارمندي
پرونده مربوط به نيروهاي ايثارگر شاغل شهرداري رشت به استانداري به منظور تعيين    ٦٠فقط    و نماينده ما مراجعه كرد  استانداري گيالن برقرار شد

شد و با توجه به ايام باقي مانده و بودجه اي كه ديده شده در اين مورد  مورد ارسال مي  ١٩٦كه طبق گفته شما بايد  درحالي   تكليف ارسال شده است
از خانواده محترم ايثارگران هستند پايمال نشوداهتمام داشته باشد كه حق و حقوق اين پرس حضور دستفروشان در سطح    درخصوص  ايشان  .نل كه 

عليرغم چيزي كه شما گفتيد عمالً در  :  تصريح كرد  و معضالت متعددي كه براي امنيت براي خانواده ها در عبور و مرور مردم فراهم كرده است،  رشت
و در برخي از نقاط رشت از    گيردو هيچ برخوردي با دستفروشان صورت نمي  در اين حوزه وجود نداردمتاسفانه هيچ نظارتي  سطح شهر شاهديم كه  

معابر اصلي و ورودي شهر روبه روي دانشگاه آزاد رشت، دخانيات و......به واسطه    -سردارجنگل  -اعلم الهدي  -امام    -شريعتي  -هاي مطهريجمله خيابان 
و مزاحمت جهت عبور و مرور مردم ايجاد كرده است. اگر شهرداري   رها، تبديل به فروشگاههاي بزرگ شده استگستردگي حضور دستفروشان و وانت با

يده كه حتي  تواند اينها را جمع آوري كند پس ناگذير بايد آنها ساماندهي شوند. بعضي از پياده روها حتي جاي عبور و مرور ندارند و كار به جايي رسنمي
داران   از مغازه  مغازه  برخي  آوردن وسايل  به  اقدام  مغازه خودشان  ديگر جلوي  بساط دستفروشان  از    آقاي   كنند!به خيابان ميهم جهت جلوگيري 

سال حضور در جايگاه عضو شورا و    ٩كارگرنيا با بيان اينكه شهردار رشت در صحبت هايش اعالم كرد كه نسبت به مديران شهرداري رشت به واسطه  
هاي مديران شهرداري رشت است بنابراين به چه علتي با پرداخت هزينه  ارد افزود: اگر شهردار رشت مدعي شناخت از ظرفيتشهردار شناخت كاملي د

به عدم اعتماد شهردار رشت نسبت به شورا اشاره كرد و گفت:    ايشان   ميليوني نسبت به ارزيابي مديران توسط يك شركت غير بومي اقدام كرده است.
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به سخن     ردار رشت اعتماد كردند اما شهردار رشت هيچ گاه چنين نگاهي به شورا نداشت.اعضاي شورا به شه

در مدت    ايشانشهردار رشت پيرامون اينكه به شهردار رشت اجازه تام داده شود افزود: اگر شهردار رشت به اين موضوع ايمان دارد پس بايد بگوئيم كه  
علوي رئيس و عضو شورا بود هرگاه هر  آقاي  ورش در جايگاه عضو شورا به واسطه ناديده گرفتن همين مسئله خيانت كرده است و در زماني كه  زمان حض

   است.شهرداري به مرحله طرح سوال و استيضاح كشيده مي شد يكي از سواالت شورا همين موضوع انتصابات و انتخابات و عدم هماهنگي با شورا بوده  
از  ارگرنيا با توصيه به شهردار رشت پيرامون توجه بيشتر به برخي از مباحث تصريح كرد: به شخص شهردار و برخي از همكارانش كه كاسه داغتر قاي كآ

  شود. كيد مي كنم كه از تهديد اعضاي شورا دست بردارند و در غير اين صورت آن گونه كه شايسته است با آنان برخورد مي  أآش شده اند ت
با اشاره به اينكه وضعيت آسفالت ورودي هاي سطح رشت و بهره مندي آن از  ، رييس كميسيون حمل و نقل  و ترافيك شورا  مسعود عباس نژادآقاي 

رندگي سال  محل اعتبارات اداره راه توسط شهردار رشت مطرح شد اظهار كرد: هنوز از اعتبارات اداره راه خبري نيست و با توجه به اينكه در فصل با
انجام لكه گيري نيز با حجم انبوه مشكالت در ورودي هاي شهر پاسخگو نيست و همچنان ورودي مناسبي در شهر رشت مشاهده نمي    هستيم يقيناً
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عباس    آقاي   .تمام قول هايي كه شهردار رشت در اين باره داد فقط در حد حمل همان كاغذ چند ده متري در روز انتخابش در شورا باقي ماند  .شود  
محل    نژاد به وضعيت خدمتي كارگران فضاي سبز شهرداري رشت اشاره كرد و گفت: اين كارگران دو جمعه از طول ماه را به واسطه اينكه شب قبلش در

وضعيت نيروهاي    اينكه در تبديل  بركيد  أبا ت  ايشان  .خدمت شب كار بوده اند طبق روال عادي شيفت كاري در خانه هستند و در واقع تعطيلي ندارند
سفانه چون از سمت مديران شهرداري رشت اراده اي در اين حوزه وجود ندارد هنوز اسامي  أشهرهاي قم و شيراز پيشتاز هستند تصريح كرد: مت ،ايثارگر

 . نيروهاي ايثارگر شاغل در شهرداري رشت به استانداري ارسال نشده است
اشاره به اينكه شهردار رشت هنوز اخطارهاي اعضاي شورا پيرامون مشكالت ترافيكي را درك نكرده است اظهار  با  ،    مهدي نوري هريسدر ادامه آقاي  

  بابت ساماندهي مشاغل پرخطر و پرترافيك دربه ايشان  بارها  .  كرد: شهردار رشت در ابتدا بايد نسبت به شناسايي مشاغل پر ترافيك رشت اقدام كند
رييس كميسيون  . مين پاركينگ در محل هاي مختلف هستيمأر اين تذكرات شاهد بازگشايي بازارچه هاي جديد بدون ترشت تذكر داده ايم اما دركنا 

-مين پاركينگ كنند افزود: حجم ترافيك رشت مردم را آزار ميأهاي باالي چهارصد متر بايد تاينكه هايپر ماركت  بربا تاكيد  شورا  وتوسعه شهريعمران
به گونه بايد  و  به دنبال رفع مشكالت ترافيكادهد  به آسودگي خاطركه شورا و شهرداري  اقدام كنيم كه شهروندان  روز  ايشان    .برسندهستند  يي  به 

از شورا گرفت قول داد يار دوازدهم شورا باشد و در شرايط فعلي فقط  أانتخاب شهردار رشت اشاره كرد و گفت: روزي كه شهردار رشت ر اعتماد  ي 
نوري هريس با  آقاي    .علوي اصال نسبت به تذكرات شورا و مشورت پذيري از آنان اعتقاد ندارد  آقاي  بينيم وجلسات طرح سوال ميشهردار رشت را در  

مشكالت اين شهر حل شود و مردم ببينند كه شوراي ششم، شوراي  ...  اشاره به اينكه شهردار رشت باور شورا را زير سوال برده است بيان كرد: ان شاا
با انتقاد ازكاهش    ايشان  .ي اعتماد داديمأبه عنوان شهردار رشت ر  ايشانعلوي هشت سال در شورا حضور داشت به  آقاي  يست و با باور اينكه  هيجاني ن

 .اضافه كار پرسنل شهرداري رشت افزود: نيروهاي شركتي شهرداري رشت همواره نسبت به كاهش اضافه كاريشان توسط شهردار گاليه دارند
اشاره به اينكه طي يكي دو روز اخير بسيار اذيت شدم اظهار كرد: شورا وظيفه دارد در صورت لزوم  با    ، عضو محترم شورا  هادي رمضاني   آقايسپس  

معنا  چه    ما بين تماس بگيرند.في  طرح سوال كند و شهردار نيز بر اساس قانون موظف به پاسخگويي است و ديگر نيازي نيست كه ديگران نيز در اين  
نوع رفتارها صحيح نيست و برخي اوقات مباحثي را مطرح مي كنند كه مايه  . اين  دارد كه پس از هر طرح سوال چندين و چند نفر با ما تماس بگيرند

  تعجب است. 
ت: اين كه برخي افراد از سوي  اند گفاعضاي شورا بر اساس تشخيص مردم رشت و توسط آنان براي اين جايگاه انتخاب شده  اينكه يقيناً  بركيد  أبا ت  ايشان

گونه رفتارها و تهديدها مديريت شده اند اطالع ندارم و بنده و بسياري از همكارانم در كنار تمامي كم لطفي هايي كه به ما شده  شهردار رشت براي اين 
  . است خود را مديون و سرباز نظام مي دانيم و با جان و مال خودمان از نظام دفاع مي كنيم

با اشاره به اينكه بناي شوراي ششم رشت اين بود كه شهردار چهار ساله داشته باشيم اظهار كرد: تمام  ، ديگر عضو شورا    حسيني   نادره آقاي  در ادام 
مان به درستي عمل كنيم. اگر صحبتي توسط اعضاي شورا مطرح مي شود  تالشمان اين است كه در سه سال و اندي باقي مانده از عمر شورا به وظايف

اعضاي شورا تمام مباحث را صادقانه با مردم مطرح مي كنند و امروزه كاربه جايي رسيده است كه ما را به عدم پايبندي    وبه منظور شفاف سازي است  
را از همراهي  كيد به اينكه نهاد شو أبا ت ايشان به واليتمداري متهم كنند برخي ها اين روزها در تالشند كه فقط مديريت شهري به هر قيمتي حفظ شود.

ت  و وحدت خوبي برخوردار است تصريح كرد: هر گاه شورا چند قطبي شد، ثبات مديريت شهري نيز از دست رفت و اگر شورا ثبات داشته باشد مديري 
ديديد تذكر   شهري نيز ثبات دارد و چنانچه امروز سكوت كنيم بعد همين دوستان مدعي مي شوند كه چرا در مقابل ضعف ها و كم كاري هايي كه مي

شهردار رشت بايد بپذيرد    حسيني با اشاره به اينكه با هيچ فردي عناد نداريم افزود:آقاي    نداديد و از همه تقاضا دارم اجازه دهند ما مسير را طي كنيم. 
با انتقاد از وضعيت    عضو شورا  .ودكم كاري هاي فراواني انجام شده است و بسياري از انتصاباتي كه شهردار رشت انجام داد كامال بدون مشورت شورا ب

  با دنده يك در آن مسير حركت مي كند.ها چنان نامطلوب است كه راننده نامطلوب ورودي هاي رشت تصريح كرد: وضعيت جاده ورودي هاي رشت آن 
تعجب برانگيز است كه هيچ اطالعاتي در اين باره وجود    حسيني با ابراز گاليه از عدم وجود اطالعات پيرامون امالك شهرداري رشت افزود: واقعاًآقاي  
هاي عابر پياده مكانيزه رشت هيچ اقدام موثري در سطح رشت مشاهده نشده است بيان كرد: شهروندان  با اشاره به اينكه درباره وضعيت پل ايشان  ندارد.

هستند. ناراضي  بسيار  ها  پل  اين  وضعيت  از  و   همچنان  فرهنگي  كميسيون  گيالن    رييس  استانداري  با  رشت  مكاتبات شهرداري  به  شورا  اجتماعي 
انجام شده از شهردار رشت نيز وجود  ايثارگر شهرداري رشت اشاره كرد و گفت: اين موضوع در طرح سوال پيشين    پيرامون تبديل وضعيت نيروهاي 

وع ساماندهي دستفروشان نيز اقدام مشخصي انجام نشده است افزود:  با بيان اينكه در موض ايشان  داشت اما همچنان اين مسئله به نتيجه نرسيده است.
  بايد دستفروشان رشت شناسنامه دار شوند تا حجم انبوهي از مشكالت برطرف شود. 

ه  از آغاز ايده آل هايي را در ذهن متصور بودم آن روز ك ، رييس كميسيون بهداشت و محيط زيست شوراي شهر    سيد حسين رضوياندر ادامه آقاي  
آن    اند.ايشان داشتم كه همشهريان عزيز از آن مطلع    در همين سالن در انتخاب آقاي علوي تمجيد ها صورت مي گرفت من برخي نقدها را هم به برنامه

قاطبه اعضا روي  چيزي كه مرسوم است حفظ ثبات مديريت است در اين شكي نيست اما مديريت شورايي هم الزامات خاص خودش را دارد و اگر گاهي 
اما پرسشي است كه در دو روز گذشته بدان مي    گيرد.شود نظر اكثريت مورد پذيرش قرار ميموضوعي تفاهم دارند و بيان و توضيحي پذيرفته نمي

ر رشت چه خواهد شد؟ و  گذار و ناظر با نهاد مديريت شهري وجود دارد آينده شهانديشم و آن اينست كه اكنون با اين شكافي كه در روابط نهاد سياست
بينم آن اشاره با وضعيت  كنم ميافالطون در كتاب جمهور اشاره جالبي دارد هرطور نگاه ميآقاي رضويان افزودند:    د به صالح شهر است؟ادي تداوم اين رو

فرد يا يك شهر مفيد است بايد هر دو را  توانيد بگوييد كه عدالت فقط براي يك  نمي  :امروز ما تناسب بسيار دارد. افالطون در كتاب جمهور مي گويد
بود نفع شهر رشت نخواهد  به  اين مسير  ادامه  به نظرم چنين است كه  اين جهت  از  دارد.  اين موقعيت قرار  در  امروز رشت  و  اگر    ببينيد  اميدوارم  و 

    تصميمي توسط همكاران بنده اتخاذ ميشود به نفع شهر و شهروندان باشد.
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  : نتايج راي گيري مخفي 

  تصميم شورا   مصوبه متن 
در پايان پس از ارائه توضيحات شهردار محترم رشت و بيان نقطه نظرات اعضاي  
موافق و مخالف و با توجه به نظر موافق اكثريت اعضا، اخذ رأي مخفي به عمل آمد  

  ١رأي مخالف و   ٨رأي موافق و  ١و اعضاي محترم شورا، پاسخ شهردار محترم را با 
  كننده ندانستند. رأي ممتنع، قانع  

  
قانع نشدند            قانع شدند       

      حاضرين در جلسه:     

         عليرضا تاج شهرستاني                 نادر حسيني                     سيد شمس شفيعي                   هادي رمضاني                           

                      حسن كريمي كرنق            سيد حسين رضويان                   مسعود عباس نژاد             مجيد عزيزي                         

    مهدي نوري هريس                        محمد حسين واثق كارگرنيا                                  
  

ي دادن به نظر خودم نگاه مي كنم اظهار كرد: در برخي از رسانه ها اعالم  أشورا با اشاره به اينكه بنده براي ر عضو محترم ،  تاج شهرستاني سپس آقاي 
علوي  آقاي به  تمايل داشتمنخستين افرادي بودم كه  ءبنده جز كرده اند كه بنده به دهان ديگر همكاران شورايي نگاه مي كنم و اين اصال واقعيت ندارد.

علوي خط قرمز آقاي  حاال كه طرح سوال از شهردار رشت را مطرح كرده ايم دائما با بنده تماس مي گيرند كه    و  راي بدهيمبراي جايگاه شهردار رشت  
آقاي  فقط  اينكه شهردار پيشين رشت استعفا داد تصريح كرد: شوراي ششم رشت    بركيد  أبا ت  آقاي تاج شهرستاني  ما است و نبايد استيضاحش كنيد.

با  ايشان    حال سه شهردار انتخاب كرده است واقعيت ندارد.ه  علوي را به عنوان شهردار رشت انتخاب كرده است و اينكه مي گويند شوراي ششم تا ب
تماس نگيرد گفت: بنده  كنم تا پايان اين دوره سه ساله از عمر شورا بابت انتخاب شهردار هيچ فردي با بنده    اشاره به اينكه از همين تريبون اعالم مي

  .عضو شوراي رشت هستم و مستقل تصميم مي گيرم
در پاسخ به سؤالي پيرامون موضوع آسفالت مسير جاده تهران اظهار داشت: وضعيت اين جاده و  رشت  شهردار  ،    سيد اميرحسين علوي  در ادامه آقاي

اين    كه  مصوبي است كه وجود دارد و اعتبار آن را نيز راه و شهرسازي تأمين كرده استميليارد تومان اعتبار    ٦٠تا    ٥٠بينم، اما  مسير را بنده نيز مي 
سه يا چهار مدل  نيز    هاي عابر پياده شهر رشتدر خصوص موضوع آسانسورهاي پل   .شده بود  نامه پيش از حضور بنده در شهرداري رشت منعقدتفاهم 

ابتدا ما    همها  هاي جديد تعيين تكليف شود، در خصوص وضعيت اين پل ي بايد در واگذاري هاي عابر پياده وجود دارد كه همگقرارداد در خصوص پل 
: موضوع ساخت شهرك صنوف در  عنوان كردهاي شركت سپيدرود  هكتار زمين  ١٥٠شهردار رشت در خصوص موضوع خريد     .ايمطرح شكايت كرده 

هاي بسيار زيادي را شامل  دنبال خريد و ساخت اين زمين برويم بايد بدانيم كه هزينه شده است، اما اينكه ما خودمان به  جاده جيرده پيگيري و بررسي 
آقاي     .سازي آن برويمسازي اين زمين است و بايد به سمت بخش خصوصي جهت آماده هاي آماده ميليارد تومان حداقل هزينه   ٤٠٠شود و حدود  مي

ها وجود دارد و از گذشته  ها نيست، اما در بعضي از شركت : اين موضوع در همه شركت ح كردتصريعدم نظارت بر عملكرد افزايش نيروها  علوي در مورد  
اند و مدتي است كه مشغول هستند، هركدام چند سال است در حال كار كردن  افراد به هر نحوي وارد شهرداري شده در گذشته  .نيز چنين بوده است

شده و كاري كه در حال انجام است و عموماً با هم  بيكار كنيم، يا اينكه با توجه به پست در نظر گرفته هستند، يا ما بايد اين فرزندان شهرمان را از كار  
اي  پوشاني دارد، گفت: بخش عمدهدرصد هم  ٩٠هاي عمراني و ترافيكي تقريبًا  شهردار رشت با بيان اينكه جنس پروژه   .متفاوت است بايد ساماندهي شوند

علوي در بحث نيروهاي    آقاي  .خيابان جديد بازگشايي شود  ٤يا    ٣سال آتي    ٤توان گفت طي  ها بوده است و مي بازگشايي   از فكر و تالش بنده بر روي
شهري  : آن چيزي كه در اختيار شوراست قطعاً بحث نيروي شركت اداري است، نيروي شركتي خدماتي در هيچ كالناذعان كردايثارگر شهرداري رشت،  

شهرهاي كشور اطالعي  ستم انجام نشده است. اينكه تا اآلن نيروي شركتي حجمي انجام شده باشد تاكنون بنده در خصوص كالن طور كه بنده مطلع ه آن 
اين پرونده پرونده را ارسال كرده   ١٩٦ندارم، ما تاكنون   : درخصوص  تصريح كردفروشان  درخصوص برخورد با دست   شهردار  .بر استها نيز زمان ايم كه 
هاي شديد  فروشان نيازمند طلب ياري از سوي نيروي انتظامي هستيم، زيرا بارها شاهد برخوردهاي خشن و حتي درگيري در حوزه دست معضالت موجود 

با بيان اينكه هيچ ليست چهل نفره انتصاباتي وجود ندارد، گفت: معتقد هستم كه در آستانه شب عيد حتي  ايشان همچنين    .ايمدر اين خصوص بوده 
علوي با اشاره به اينكه  آقاي    .اي براي انتصابات پس از استيضاح ندارم و چنين موضوعي خطاستيك مدير مالي خطا است. هيچ برنامه دست زدن به  

انتخابات براي من  ترين افراد از من كساني هستند كه در كرده و ستاد انتخاباتي راه انداخته است، گفت: امروز ناراضي شده علوي در گلسار دفتر تهيه گفته 
ام. بنده به دنبال حضور در انتخابات نيستم، اگر امروز اينجا نباشم قطعاً در بخش خصوصي خودم فعاليت  اند. حتي يك جلسه انتخاباتي نگذاشته كار كرده 

كرد نمي   شهردار رشت  .خواهم  چنين شرايطي  در  كه  نيز معتقد هستم  بنده  اينكه  بيان  با  پايان  كرد،  در  كار  كه  شود  است  اين  بنده  گفت: خواهش 
ها لحاظ نماييد. اگر قرار است كاري را بنده انجام دهم زودتر به بنده گفته شود  گيري هاي خود و مردم را ديده و رضاي خدا و مردم را در تصميم دغدغه 

 .نه اينكه انتظار داشته باشند كه موضوعات به بنده وحي شود
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با ذكر صلوات پايان   ٢١:٣٠جلسه رأس ساعت    اعالم نمودند.  ١٢/١٤٠٠/ ٤محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز چهارشنبه مورخ  سپس رياست  
  يافت. 

  
  *   ١٤٠٠/ ٠٤/١٢مورخ :        ٢٨جلسه شماره :   *

شماره          دعوتنامه  مورخ  ٣١٤٨/١٤٠٠براساس  جلسه ٣/١٢/١٤٠٠/ش  هشتمين  و  بيست  ساعت    ،  رأس  رشت،  شهر  اسـالمي  شوراي  محل    ١٧:٣٠(عادي)  در 
از كالم هستياسالمي    ساختمان شوراي آياتي چند  قرائت  با  رئيس محترم شورا  واثق كارگرنيا،  آقاي محمد حسين  رياست جناب  به  مجيد  بخش    شهر رشت  قرآن 

   برگزار گرديد.

  دستورات جلسه : 
قانون شهرداري ها در ارتباط  ١١٠درخصوص اجراي ماده  ١٤٠٠/ ١١/ ٣٠مورخ ١٤٠٠ـ٩٢٤٢  ـف رشرشت به شماره   ـ بررسي اليحه شهرداري

بن   -كوچه شهيد ناصر قرباني   -كوچه خيراله كرمي -بلوار الكان    آدرس  به   قطعه زمين به مالكيت آقاي عبدالحسين صفائي چكوسريبا 
  .   ٦-٣-١٠١٨٢-٥ داراي كد نوسازي ٧بست باران 

ريال كمك مالي به  ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ١١/ ٨مورخ    ١٤٠٠ـ٨٥٦١  ـف رش   رشت به شماره ـ بررسي اليحه شهرداري
  . "هدايا و پرداختهاي تشويقي"١٥٠٣٠٤از رديف اعتباري  پور، آقاي رامين يوسف

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

و هادي رمضاني در جلسه مورخ  بررسي غيبت    ٢   ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧  آقايان: تاج شهرستاني 
 شوراي اسالمي شهر رشت 

      

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و  نامه داخلي شوراي  آيين  ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره    :  متن مصـوبه شـورا
شوراي اسالمي    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧   شهرستاني و هادي رمضاني در جلسه مورخ نظر و اخذ رأي غيبت  آقايان: تاج  پس از بحث و تبادل

 موجه تشخيص داده شد.  شهر رشت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  حسين رضويانسيد   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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ريال كمك مالي به  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ  ١٤٠٠/ ١١/ ١٠مورخ  ١٤٠٠ـ٨٧٨٢  ـ ف رش  رشت به شماره  ـ بررسي اليحه شهرداري 
  . (كمك به موسسات بخش خصوصي)١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري  باشگاه فرهنگي ورزشي گيل پارس

ريال كمك مالي   ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص  پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ١١/ ١٠مورخ  ١٤٠٠ـ٨٧٧٧  ـف رش   ارهرشت به شم  ـ بررسي اليحه شهرداري
  )خصوصي موسسات  به  كمك( ١٥٠٢٠٧ رديف  از    به تيم بسكتبال داماش،

اليحه شهرداري بررسي  به شماره  ـ  مبلغ    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٨٠٤٣  ـف رش  رشت  پرداخت  كمك  ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص  ريال 
  . )خصوصي موسسات  به  كمك( ١٥٠٢٠٧  رديف از   مالي به تيم فوتبال داماش گيالن، 

شهرداري  اليحه  بررسي  شماره  ـ  به  يك١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥٨  ـ ف رش  رشت  واگذاري  خصوص    برعرض   مازاد  زمين   قطعه  در 
به منظور تجميع  با  ن سردار جنگل،جنب نانوايي  خيابا:نشاني  به  رشت  ٢  بخش  ٢٩١٤  ثبتي  پالك  از    مترمربع  ٢٠/ ٣٢:مساحت  به  خيابان

آقاي   به    رشت   ٢  بخش   ١٣٥٩  ثبتي  پالك برابر)كيابي(طالبي  جعفر  مالكيت  ارزش   دادگستري   رسمي   كارشناسان   كارشناسي   نظريه   ، 
  ريال.١٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مذكور به مبلغ   ششدانگ عرصه و اعيان زمين 

در خصوص ساماندهي دكه ها و بتكه هاي غير مجاز در    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٢مورخ  ١٤٠٠ـ٧٤٧١  ـف رش  رشت به شماره   ـ بررسي اليحه شهرداري
  . باب دكه و بتكه ٤٩تعداد سطح شهر به 

ز يك قطعه زمين در مسير ا   در خصوص  تملك قسمتي  ١٤٠٠/ ١١/ ١٧مورخ  ١٤٠٠ـ٨٧٠٣  ـف رش  رشت به شماره   ـ بررسي اليحه شهرداري
دو قطعه زمين ملكي شهرداري تحت  و واگذاري  طرح آتي واقع در بلوار خرمشهر،كوي امام رضا، كوي بهار ملكي آقاي عليرضا تقي نيا  

  . عنوان معوض به ايشان

بررسي اليحه شهرداري ر ـ    ـ  به شماره ش  با موضوع خريد ملك    ١٤٠٠/ ١١/ ١٧مورخ    ١٤٠٠ـ  ٢١٣١٤٩رشت  استرداد اليحه  در خصوص 
  جهت احداث سرويس بهداشتي. 

شماره   به  شورا  دبيرخانه  در  وارده  نامه  بررسي  و    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢مورخ    ٣١٤٧ـ  بررسي  خصوص  در  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  دار  خزانه 
سال   پيشنهادي  بودجه  با  ١٤٠١تصويب  رشت  شهر  اسالمي  مبلغ    ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ    شوراي  و    ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ريال(درآمد) 

  ريال(هزينه). 

مصوبات بيست و   ٣پيرامون اعتراض به بند   ١٤٠٠/ ١١/ ٢٥مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٣٦٦٦ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  
خيابان دانشجو   دستگاه ساختمان در حميديان، يكپيرامون موضوع قراردادن    ١٤٠٠/ ١١/ ٦شهر رشت مورخ  اسالميجلسه شورايسومين  

  گيالن جهت استقرار كالنتري.  استان وفاضالب  به شركت آب   سال ٢  مدت  به  معوض عنوان به

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت   گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد صادق برزوئي نژاد، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  شــورادر ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
با روز  ،  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت  ،محمد حسين واثق كارگرنيا  در ادامه آقاي به پاس گراميداشت دوم اسفند مصادف  به اينكه  جهاني زبان  با اشاره 

به نام روز    مادري نطق پيش از دستور امروز شورا به زبان شيرين گيلكي انجام مي شود اظهار كرد: پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي و
در   ار حائز اهميت است افزود:با بيان اينكه بدون شك در دنياي امروزي، نقش مهندسين در ارتقاي سطح زندگي بشر بسي ايشان مهندس نامگذاري شده است.

ه و توجه  حوزه ساخت و ساز نيز نقش جامعه مهندسين بسيار حساس و حائز اهميت است و يك مهندس متعهد، خالق و توانمند مي تواند با دقت، صبر، حوصل
بيشترين آسيب اين اقدام نيز متوجه اقشار ضعيف    به مباحث اصولي از احداث بناهايي كه بدون توجه به اصول ايمني و غير مهندسي ساخته مي شوند و يقيناً

كيد به اينكه يقين مي دانيم جامعه پرتالش و متعهد مهندسين رشت با توجه به تعهدات انساني و اخالقي در  أكارگرنيا با تآقاي    جامعه است، جلوگيري كند.
شهري آرماني در رشت تالش مي كنند و اميدواريم با اهدافي كه در حوزه  ثير بسزايي دارند بيان كرد: اين قشر براي تحقق  أ پيشبرد اهداف جوامع بشري ت

نباشيم و ساخت و ساز مورد توجه است، به سمت و سويي حركت كنيم تا در آينده اي نه چندان دور شاهد انجام كوچكترين تخلفاتي در حوزه ساخت و ساز  
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رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با گراميداشت هفتم اسفند سالروز استقالل    ره گر باشيم.امنيت، آسايش و رفاه واقعي را در جاي جاي شهر زيباي رشت نظا
ها است كه   كانون وكالي دادگستري و روز وكيل مدافع تصريح كرد: توجه و توسعه عدالت در جوامع امروزي يكي از مهم ترين مطالبات مردم در تمامي بخش

هاي بيدار در راه احقاق حق و عدالت تالش مي كنند، اميد به  تا زماني كه وجدان   و عدالت طلبان نيست.  نقض آن هيچ گاه مورد پذيرش انديشه هاي بيدار
به    ايشان   بدون شك نقش وكال در تحقق عدالت و ستاندن حق مظلوم از ظالم غير قابل انكار است..  تحقق شرايطي بهتر براي همگان قابل تصور و تحقق است

نرجس خانعلي زاده اولين شهيده مدافع سالمت  خانم  ولين شهيده مدافع سالمت كشور بيان كرد: در آستانه دومين سالروز شهادت  نامگذاري خياباني به نام ا
رئيس شوراي    و اين كار براي اولين بار در سطح كشور انجام شده است.  مزين شد  ايشانكشور، خياباني از مسير چهار راه قدس به چهار راه توتونكاران به نام  

: بابت احداث سرويس بهداشتي در محدوده پياده راه فرهنگي رشت تاكنون چندين  خاطر نشان كردبا انتقاد از برخي بي نظمي ها در شهرداي رشت  هر  ش
براي اين اليحه از سوي شهرداري به شورا ارسال شد كه هر بار يك مكان جديد پيشنهاد داده شد كه نشان دهنده عدم دقت نظر و توجه شهرداري است و  

كارگرنيا با اشاره به ارسال لوايح با موضوع حمايت از ورزشكاران افزود: شهرداري وقتي اليحه  آقاي  موضوع بايد با بررسي تمام جوانب هر چه سريعتر اقدام شود.
سمتي برود كه ورزشكاران از مساعدت شورا و    مين منابع اعتبار آن نيز توجه داشته باشد و نبايد فضا بهأاي به شورا ارسال مي كند بايد از پيش نسبت به ت

  كيد شورا است. أشهرداري نا اميد شوند. حمايت از توسعه ورزش و ورزشكاران مورد توجه و ت

  نطق قبل از دستور ناطق اول:
مادري، با زبان گيلكي اظهار    در ادامه آقاي مهدي نوري هريس، رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن گراميداشت روز زبان

چرا كه آنها به طور    داشت: از مادران و خواهران سرزمينم كه اهتمام آينده ي فرزندان خود را دارند تقاضا دارم كه فرزندان خود را با زبان مادري آشنا كنند
  .گيرند اما اجازه ندهيم كه زبان مادري خودشان مهجور واقع شودعادي زبان فارسي را فرا مي

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛  
در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١١/ ٨مورخ      ٣١٠٠ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ١١/ ٢٥مورخ  ١٤٠٠ـ٩١٥٠  ـف رش رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري١

  اعالم وصول شد.  "ك يعقاب المپ  يبه مجموعه ورزش  يكمك مال "در خصوص

به شماره    ـ اليحه شهرداري٢ به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٨٢٥  ـف رشرشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٣ثبت شده 
احداث سرو  ديخر  حهيال  "شورا در خصوص نظر    "يبهداشت  سيملك جهت  تبادل  از بحث و  با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس 

  ارجاع گردد. واخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط  

مبني بر طرح استيضاح شهردار رشت (آقاي سيد امير  ١٤٠٠/ ١٢/ ٤/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٣١٧٢تن از اعضاي محترم شورا به شماره    ٨ـ نامه   ٣
  حسين علوي) اعالم وصول شد. 

  

  دستورات جلسه : 
نظر   دستور جلسه   رديف 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١١/ ٣٠مورخ  ١٤٠٠ـ٩٢٤٢  ـف رشرشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري 
راستاي    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢مورخ    ٣١٤٠شماره   در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

ماده   دارد؛    ١١٠اجراي  نظر  در  مالكيت  قانون شهرداريها  به  زمين  قطعه  به شناسايي  عنايت  با 
كوچه شهيد    -كوچه خيراله كرمي -بلوار الكان     آدرس  به ين صفائي چكوسريآقاي عبدالحس 

قرباني   باران  - ناصر  نوسازي    ٧بن بست  قطعه  كه    ، در محدوده شهر  ٤-٣- ١٠١٨٢- ٥داراي كد 
منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر داشته و محل تجمع افراد معتاد و انباشت  زمين مذكور  

سا هاي  نخاله  دپوي  و  است زباله  گرديده  اجراي    ختماني  به  ماده  نسبت    قانون     ١١٠قانون 
  اقدام نمايد.  ها، شهرداري

      



  

~ ١٢٩ ~ 
 

  

  

  

سپس آقاي سيد شمس شفيعي،رييس كميسيون برنامه،بودجه و حقوقي شورا ضمن مخالفت با دوفوريتي بودن اليحه اظهار داشت:      خالصه مفيد مذاكرات  : 
  يك فوريتي باشد.  از آنجايي كه پروسه بنر زدن و مراجعه مالك و ديوارگذاري به خودي خود حدود يك ماه طول مي كشد بنابراين از نظر بنده  بهتر است اليحه 

قانون شهرداري  اظهار كرد:  درخواست دو فوريتي بودن اليحه به    ١١٠دامه خانم گل احضار، شهردار منطقه چهار در خصوص اليحه دو فوريتي اعمال ماده  در ا 
آنجا پروسه بنر زدن و    باشد و ازسبب شكايت و نارضايتي اهالي و همسايه ها به دليل مشكالت به وجود آمده از آلودگي، دزدي و ناامنيتي مكان مورد نظر مي

دريافت كنيم لذا جهت   از شوراي محترم شهر مجوز  بايد  اخطار  به هر  از اقدام  دارد و طبق قانون قبل  امور يك پروسه حدوداً يك ماهه  تسريع در امور  ساير 
نائب رييس شورا در اين خصوص خاطر نشان كرد: از آنجايي كه موارد اين چنيني به    درخواست دوفوريتي بودن اليحه را داريم. در ادامه آقاي مجيد عزيزي، 

سپس   ود.  تعدد در سطح شهر رشت وجود دارد، بهتر است يك مصوبه كلي در اين خصوص صادر شود نه اينكه به صورت تك به تك اين امالك به شورا آورده ش 
ييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورا پيشنهاد داد: از آنجايي كه بنده سالها در حوزه خدمات شهر فعاليت داشته ام، پيشنهاد  آقاي مهدي نوري هريس، ر 

شهرداري باشد تا  اين امالك را در سطح حوزه ي ناحيه ي خود پيدا كرده و تجميع كند تا به صورت    ١١٠كنم يك كارشناس در هر منطقه مسئول ماده  مي
  يك اليحه به شورا ارائه شود.  كلي در

قانون شهرداري ها در   ١١٠ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص اجراي ماده  متن مصـوبه شـورا:
با   آقاي عبدالحسين صفائي چكوسري  ارتباط  به مالكيت  كوچه شهيد    -كوچه خيراله كرمي-بلوار الكان     آدرس  به   قطعه زمين 

 ،  به اتفاق آرا موافقت گرديد. در محدوده شهر  ٤-٣-١٠١٨٢-٥داراي كد نوسازي  ٧بن بست باران - ناصر قرباني 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ١٤٠٠/ ١١/ ٨مورخ  ١٤٠٠ـ٨٥٦١ ـف رشرشت به شماره   اليحه شهرداري
به شماره   اينكه    ١٤٠٠/ ١١/ ١٠مورخ    ٢٨٨٧شده  بر  مبني  در دبيرخانه شورا 

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  ريال  ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري 
يوسف رامين  آقاي  به  مالي  به  كمك  توجه  با  كه درخواست  پور  از    نامبرده 
رشت   شهر  رزمي  جهت ورزشكاران  و    آزاد  مبارزات   در   كت شر  بوده 

  مبارزات   در   شركت   هايهزينه    از  بخشي  تأمين  درخواست   ارمنستان 
هدايا و  "١٥٠٣٠٤از رديف اعتباري  از شهرداري نموده است و    را   ارمنستان 

  اقدام نمايد.   "پرداختهاي تشويقي

در كميســــيون برنامــــه و 
بودجـــه و حقـــوقي شـــورا 
ــه  ــا اليحــ ــرح و بــ مطــ

  گرديد.پيشنهادي موافقت  
  

ــي و  ــيون فرهنگ در كميس
اجتماعي شورا مطـرح و بـا 
موافقـت  پيشـنهادي  اليحه 

  گرديد.

٣٣  
  
  

٢٦  

١/١٢/١٤٠٠  
  
  

٢٥/١١/١٤٠٠  

مبلغ      متن مصـوبه شـورا: پرداخت  در خصوص  پيشنهادي شهرداري  اليحه  مفاد  رامين  ٣٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  آقاي  به  مالي  كمك  ريال 
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  "هدايا و پرداختهاي تشويقي"١٥٠٣٠٤از رديف اعتباري  پور، يوسف



  

~ ١٣٠ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  عباس نژاد مسعود   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ١٠مورخ  ١٤٠٠ـ٨٧٨٢  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ    ٢٩٠٣شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

ريال كمك  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت در نظر دارد: نسبت به پرداخت مبلغ  
درخواست  حسب  پارس  گيل  ورزشي  فرهنگي  باشگاه  به    عامل   مدير  مالي 

  از  بخشي  تأمين   برمبني  رس پا  گيل  فوتبال  تيم فرهنگي  باشگاه  محترم 
 فوتسال  هايزيرگروه  مسابقات   در  حضور  منظور  به  باشگاه  هايهزينه

- از مسابقات كه در شهر رشت برگزار مي   دوره  اين   ميزباني   و   كشور  اميدهاي
مالي    و   گردد حمايت  و  مساعدت  اندرا  تقاضاي  اعتباري    و   نموده  رديف  از 

  اقدام نمايد.  (كمك به موسسات بخش خصوصي)١٥٠٢٠٧

در كميســيون برنامــه و 
بودجــه و حقــوقي شــورا 
ــرح و بـــا اليحـــه  مطـ
پيشــــنهادي موافقــــت 

  گرديد.
  

در كميسيون فرهنگـي و 
اجتماعي شورا مطرح و با 
اليحه پيشنهادي موافقت 

  گرديد.

٣٣  
  
  

٢٦  

١/١٢/١٤٠٠  
  
  

٢٥/١١/١٤٠٠  

ريال كمك مالي به باشگاه فرهنگي  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ     مصـوبه شـورا:متن  
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. (كمك به موسسات بخش خصوصي)١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري   ورزشي گيل پارس

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٣١ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

شهرداري شماره    اليحه  به  مورخ ١٤٠٠ـ٨٧٧٧  ـف رشرشت 
به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٠ در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ    ٢٩٠٢ثبت شده 

شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت 
حسب  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ   داماش  بسكتبال  تيم  به  مالي  كمك  ريال 

داماش  مبني  بسكتبال  درخواست مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي
  رديف   از     و  بر تامين بخشي از هزينه هاي آن باشگاه در حوزه اعزام 

    اقدام نمايد. ) خصوصي موسسات  به  كمك( ١٥٠٢٠٧

در كميسيون برنامه و بودجـه 
و حقــوقي شــورا مطــرح و بــا 
ــت  ــنهادي موافق ــه پيش اليح

  گرديد.
در كميســـيون فرهنگـــي و 
ــا  اجتمــاعي شــورا مطــرح و ب

ــنهادي مو ــه پيش ــت اليح افق
  گرديد.

٣٣  
  
  

٢٦  

١/١٢/١٤٠٠  
  
  

٢٥/١١/١٤٠٠  

: مذاكرات   مفيد  كرد:     خالصه  داماش خاطرنشان  بسكتبال  تيم  به  مالي  در خصوص كمك  پايدار  توسعه  كميسيون  رييس  رمضاني،  هادي  آقاي  ادامه  در 
شود و يا در چند قسط پرداخت  موضوعي كه در مبحث كمك هاي مالي به تيم هاي ورزشي قابل توجه است اين است كه مبلغ كمك آنقدر با تأخير پرداخت مي

از ورزش اهتمام داشته باشيم به سالمت  شود كه عمال امي به مقوله پشتيباني  اگر ما  ندارد.  از دست ميدهد و كارايي الزم در حل آن مشكل را  را  رزش خود 
  جوانان جامعه كمك بيشتري مي شود. 

م بسكتبال  ريال كمك مالي به تي  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.   )خصوصي موسسات  به كمك( ١٥٠٢٠٧  رديف  از   داماش،

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضويانسيد حسين   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٨٠٤٣  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٠شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  ريال  ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري 
حسب   داماش  فوتبال  تيم  به  مالي  باشگاه  كمك  مديرعامل  درخواست 

يم فوتبال داماش گيالن بعد  فرهنگي ورزشي داماش گيالن، مبني بر اينكه ت
بخش   گذاري  سرمايه  با  كشوري  باشگاهي  مسابقات  از  دوري  فصل  يك  از 
داري   تيم  سنگين  هاي  هزينه  به  توجه  با  و  گرديده  احيا  مجدد  خصوصي 
نيازمند مساعدت الزم جهت حمايت مادي ، معنوي و لجيستيكي مي باشد و  

است نموده  را  شهرداري  از  مالي  كمك  تيم  جهبه    تقاضاي  اين  به  كمك  ت 
    و    ١٤٠٠ضوابط اجرايي بودجه سال    ٢١ريشه دار و مردمي با توجه به تبصره  

    اقدام نمايد. ) خصوصي موسسات   به كمك (  ١٥٠٢٠٧ رديف   از

ــه و  در كميســيون برنام
بودجه و حقـوقي شـورا 
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
ــت  ــنهادي موافقـ پيشـ

  گرديد.
  

در كميسيون فرهنگي و 
مطـرح و اجتماعي شورا  

ــنهادي  ــه پيش ــا اليح ب
  موافقت گرديد.

٣٣  
  
  
  

٢٦  

١/١٢/١٤٠٠  
  
  
  

٢٥/١١/١٤٠٠  



  

~ ١٣٢ ~ 
 

  

  

  

در ادامه آقاي شفيعي در خصوص كمك به تيم فوتبال داماش اظهار داشت: ما دو تيم مطرح فوتبال در سطح رشت داريم و بهتر     خالصه مفيد مذاكرات  :
اين دو تيم يكسان باشد و بهتر است شيوه نامه اي با همكاري كميسيون ورزشي و فرهنگي شورا در  است براي جلوگيري از ايجاد حاشيه مبلغ كمك مالي به  

سپس آقاي عزيزي در اين خصوص تأييد كرد: بهتر است براي كمك به تيم هاي ورزشي يك شيوه نامه يا    خصوص تيم هاي ورزشي شهر رشت تدوين گردد.
  مشخص باشد تا كمك به تيم ها به صورت سليقه اي نباشد.يك اليحه مطرح شود و سطح تيم ها  درآن 

ريال كمك مالي به تيم فوتبال  ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ     متن مصـوبه شـورا:
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ) خصوصي موسسات  به كمك(  ١٥٠٢٠٧ رديف  از  داماش گيالن،

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء    رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  واثق كارگرنيامحمد حسين   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

شهرداري شماره    اليحه  به    ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥٨  ـف رشرشت 
شماره   به  شده  بر    ١٤٠٠/ ١١/ ١٢مورخ    ٢٩١٩ثبت  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

دارد  اينكه نظر  در  يك  ؛شهرداري  واگذاري  به    مازاد   زمين  قطعه  نسبت 
  ٢  بخش  ٢٩١٤  ثبتي  پالك  از   مترمربع  ٢٠/ ٣٢:مساحت  به  خيابان  برعرض

  ، برابر درخواست  آقاينانوايي ن سردار جنگل،جنب  خيابا:نشاني  به  رشت
ثبتي  )كيابي(طالبي  جعفر پالك  منظور    رشت  ٢  بخش  ١٣٥٩  مالك  به 

  رسمي   كارشناسان  كارشناسي   نظريه   تجميع با پالك ثبتي مذكور، كه برابر
زمين   دادگستري اعيان  و  عرصه  ششدانگ  مبلغ     ارزش  به  مذكور 

  . اقدام نمايد است،  گرديده ريال برآورد١٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

در كميســــيون برنامــــه و 
بودجـــه و حقـــوقي شـــورا 
ــه  ــا اليحــ ــرح و بــ مطــ

  پيشنهادي موافقت گرديد.
  

ــران و  ــيون عمـ در كميسـ
مطـرح  توسعه شهري شورا 
و بـــا اليحـــه پيشـــنهادي 

  موافقت گرديد.

٣٣  
  
  

٢٦  

١/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
٢/١٢/١٤٠٠  

وقتي خيابان    واگذاري يك پالك شارع متروكه شهرداري رشت اظهار داشت:    نوري هريس در خصوص اليحه   در ادامه آقاي مهدي    خالصه مفيد مذاكرات  :
نانوايي    بازگشايي شد و ملك تملك شد از آن ملك يك تكه زمين مثلث شكل (پَخي) مانده كه چون بسياركوچك است براي شهرداري كارايي ندارد و روبروي

 .است و ملك هم جوار هم ندارد

شـورا:  متن يك   مصـوبه  واگذاري  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد    به   خيابان   برعرض   مازاد   زمين  قطعه  با 
  به منظور تجميع  با پالك ن سردار جنگل،جنب نانوايي  خيابا:نشاني به  رشت  ٢  بخش ٢٩١٤  ثبتي  پالك   از   مترمربع  ٢٠/ ٣٢:مساحت

آقاي   به      رشت  ٢  بخش   ١٣٥٩  ثبتي برابر) كيابي( يطالب  جعفر  مالكيت  ارزش      دادگستري  رسمي  كارشناسان  كارشناسي  نظريه   ، 
  ريال، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ١٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مذكور به مبلغ   ششدانگ عرصه و اعيان زمين 



  

~ ١٣٣ ~ 
 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  حسيني نادر   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

به شماره    اليحه شهرداري به شماره    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٢مورخ  ١٤٠٠ـ٧٤٧١  ـف رشرشت  ثبت شده 
شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت    در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه   ١٤٠٠/ ١١/ ١٢مورخ    ٢٩٢١

طي بررسي هاي  به ساماندهي دكه ها و بتكه هاي غير مجاز در سطح شهر با عنايت به اينكه  
كه بدون اخذ مجوز    ذيلبا مشخصات  باب دكه و بتكه    ٤٩عمل آمده تاكنون تعداد  ه  ميداني ب

سال مي    ٢٠قانوني و انعقاد قرارداد در سطح شهر فعال بوده و سابقه برخي از آنها به حدود  
پيگيريهاي   از  برخي  عليرغم  گذشته  در سالهاي  كه  است  گرديده  احصاء  و  رسد، شناسايي 

امات غير قانوني،حق  شهرداري مبني بر جلوگيري از فعاليت آنها از باب((امتياز حاصل از اقد
كردمكتسبه نخواهد  حاصل  امتياز  آن  دارنده  براي  داشته    اي  قانوني  آثار  ترتب  امكان  تا 

شماره   مورخ  ٩٣/ ٢٥٤٧باشد))و((نامه  و    ٩٣/ ٦/ ٣٠/ش  رشت  شهر  اسالمي  محترم  شوراي 
شوراي عالي استانها مبني بر منع صدور مجوز در خصوص واگذاري    ٩٣/ ٦/ ١١مورخ ٩٣/ ٣٥٥٧

ها))ل اجتماعي، دكه  مالحظات  دليل  به  است.   كن  نشده  حاصل  اي  نتيجه    "متعاقبا  تاكنون 
شماره   نامه  طي  استعالم    ٩٩/ ٤/ ٣٠مورخ    ٧٥١٥٣موضوع  رشت  شهرداري  حقوقي  اداره  از 

كه آن مديريت محترم مرقوم نمودند ((جهت ادامه فعاليت نياز به اخذ مجوز الزم مي    گرديد
قانون شهرداري ها    ٥٥ماده    ٢بند    ١معبر وفق تبصره  عنوان سده  باشد در غير اين صورت ب

گردد))  شماره    "ايضا   اقدام  به  رشت  شهرداري  حراست  محترم  مدير  حراستي  نظريه  طي 
ترافيكي و  ٩٩/ ٨/ ٢٠مورخ ٩٩/ش/ ٨٧٣٢/م/ ٢٢٨٤٧ از لحاظ  پيشنهاد گرديده است ((چنانچه 

ننما ايجاد  شهروندان  براي  را  مشكالتي  مذكور  هاي  دكه  شهري،  حقوق  خدمات  و  يد 
با توجه به قدمت آنها و جلوگيري از تبعات اجتماعي به جهت حصول   شهروندان ضايع نگردد،

به   مذكور  هاي  دكه  فعاليت  جهت  قانوني  مجوز  صدور  بر  مبني  اي  شهرداري،اليحه  منافع 
با صاحبان آن دكه ها قرارداد    شوراي محترم اسالمي شهر رشت ارسال و در صورت موافقت،

ايشان  اجاره   كه  رسيد  رشت  وقت  محترم  شهردار  استحضار  به  مهم  اين  گردد))كه  تنظيم 
  قدمت،  موضوعات ترافيكي،  "متعاقبا  موافقت خود را در هامش مكاتبه مذكور اعالم نمودند. 

   ،١٠٦١٩٠،١٠٦١٩٥،   ١٣٧٧٨، ١٣٧٧٤در مسير طرح بودن و غيره دكه هاي مذكور طي نامه هاي  

ــيون  در كميس
برنامـــــــه و 
ــه و  بودجـــــ
حقــوقي شــورا 
ــا  ــرح و بـ مطـ
ــه  اليحـــــــ
پيشـــــنهادي 
موافقــــــــت 

  گرديد.
  
  
  
  
  

ــيون  در كميس
ــت  بهداشـــــ
محيط زيسـت 
و خــــــدمات 
شــهري شــورا 
ــا  ــرح و بـ مطـ
ــه  اليحـــــــ
پيشـــــنهادي 
موافقــــــــت 

  گرديد.
  
  

٣٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
  
  
  

  

١  
١٢  

١٤٠٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  
١٢  

١٤٠٠  
  
  
  
  



  

~ ١٣۴ ~ 
 

مناطق    ١٣٤٦٩٧و  ١٠٦١٩٠  ، ١٠٦١٩٨،١٠٧١٦١ به    ٥به  كه  گرديد  ارسال  رشت  شهرداري  گانه 
  اقدام نمايد؛ شرح ذيل 

بر١ مديريت  اساس  ـ  كوچه   در  واقع  كيوسك   خصوص  در  يك  منطقه  اظهارنظر  ـ    بيستون 
د  جنب مسجدالنبيـ    صفاري كفاشي،ـ  كالً  كه  شهرسازي  نظر ضوابط  خيابان    از  مسير  در 

ي ندارد.حاليه پياده رويي در معبر ساخته نشده  واقع گرديده و در حال حاضر مشكل ترافيك
لذا پيشنهاد مي گردد پس از    لذا در صورت ساخت پياده رو نياز به جابجايي آن خواهد بود. 

استعالم از منطقه مربوطه در خصوص عدم ضرورت اجراي طرح به صورت ساليانه و اخذ تعهد  
طرح پياده راه، نسبت به انعقاد محضري دال بر تخليه و جابجايي دكه ملك در زمان اجراي  

  گردد.  قرارداد اجاره در چارچوب مقررات اقدام
  دكه   كليه   چمارسرا   در  موجود  دكه   ٣١  خصوص  در   دو   منطقه  مديريت   نظر   اظهار  اساس  بر  - ٢

  مي   واقع  شعاعي  رحيم  متري  ١٦  خيابان  حريم   در   كامالً  ٢٢٢٤  پروژه  خط  برابر  مذكور   هاي
استعالم از منطقه مربوطه در خصوص عدم ضرورت اجراي   از  پس گردد مي پيشنهاد لذا . باشد

طرح به صورت ساليانه و اخذ تعهد محضري دال بر تخليه ملك در زمان اجراي طرح تعريض  
خيابان، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره در چارچوب مقررات اقدام گردد. همچنين در خصوص  

روبه روي باشگاه دخانيات انسداد معبر و افزايش  ـ  كوچه اقتصاد- دكه واقع در خيابان سعدي
مبادرت   اجاره وفق قوانين  تنظيم قرارداد  به  نسبت  پيشنهاد مي گردد  لذا  نداشته است  بنا 

   گردد. 
بتكه واقع در ميدان زرجوب قدمت    ٥ص  خصو  در  سه  منطقه  مديريت   اظهارنظر  اساس  ـ بر٣

عريض خيابان قرار دارد، در مسيرهاي  سال بوده و بخشي از آن در مسير ت  ٤٠بتكه ها حدود  
پر تردد شهري واقع شده اند و در ساعات پيك ترافيك حجم تردد و پارك خودروها موجب  

مربوطه در خصوص    منطقه  از  استعالم  از  پس   گردد  مي  پيشنهاد    لذا  انسداد معبر مي شود. 
عدم ضرورت اجراي طرح به صورت ساليانه و اخذ تعهد محضري دال بر تخليه ملك در زمان  

ايضاً  خيابان  تعريض  طرح  امور    اجراي  و  نقل  و  محترم حمل  معاونت  از  بالمانع  مجوز  اخذ  با 
ر  زيربنايي شهرداري رشت، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره در چارچوب مقررات اقدام گردد د

جانبازان   ٤خصوص   ميدان  در  واقع  داشتند: ـ    دكه  عرضه  دوست  عظيم  دكه    كوچه  قدمت 
حدود   تعداد    ٣٥مذكور  كه  بوده  ر   ٢سال  داراي  و  أدكه  تخريب  ر   ٢ي  داراي  ديگر  ي  أدكه 

و به لحاظ ترافيكي نيز در مسيرهاي پر تردد شهري    جريمه از كميسيون ماده صد مي باشند 
پيك ترافيك حجم تردد و پارك خودروها موجب انسداد معبر مي  واقع شده اند و در ساعات  

ر  شود.  باب دكه توسط    ٢ون ماده صد در خصوص تخريب  يي كميس ألذا پيشنهاد مي گردد 
خصوص   در  و  اجرا  مربوطه  ر  ٢منطقه  در  مندرج  جريمه  مبلغ  اخذ  از  پس  ديگر  ي  أدكه 

زير   امور  و  نقل  و  حمل  معاونت  از  استعالم  اخذ  با  موضوعات  كميسيون  خصوص  در  بنايي 
همچنين دكه    ترافيكي در صورت پاسخ بالمانع، نسبت به انعقاد قرارداد با ايشان اقدام گردد. 

باالي  ـ    جنب ميدان كودكـ    واقع در ديانتي سال    ٢٠مقابل ساختمان مشعل داراي قدمت 
كه پيشنهاد مي    بوده و در مسير طرح قرار ندارد و از نظر ترافيكي استقرار دكه بالمانع است. 

گردد.  مبادرت  قوانين  وفق  اجاره  قرارداد  تنظيم  به  نسبت  دكهايضاً  گردد    خيابان  در  واقع   
  سال، در   ٢٥  باالي  قدمت  داراي  رستگار  بازارچه   ـ جنب   پاستوريزه  راه  سه  به  شهدا ـ نرسيده

  معبر   انسداد   و   ترافيكي   مشكالت   داراي   مسير   بودن   پرتردد   به   عنايت   با  و  نبوده   طرح   مسير
شنهاد مي گردد با اخذ استعالم ترافيكي از معاونت حمل و نقل وامور زيربنايي  پي  كه   باشد  مي

شهرداري رشت در صورت پاسخ بالمانع، در چارچوب مقررات نسبت به انعقاد قرارداد اجاره  
    اقدام گردد. 

ـ    بيمارستان   روي  روبه   دكه  خصوص  در   ٤  منطقه  مديريت   اظهارنظر   اساس   بر   -٤ اول  رازي 
  ٣٠  حدود  مترمربع،قدمت   ١٠  از   بيش  مساحت  داراي  بخت   فرازنده  داروخانه   ـ جلويونس آباد  

در   روي  روبه   ـ  افتخاري   شهيد  بلوار  دكه  . ندارد  معابر   انسداد  و   بوده  تاالب   حريم   سال، 



  

~ ١٣۵ ~ 
 

  

  

  

  سال   ٢٠     باالي  قدمت   با  و  مترمربع    ٤   تقريبي  مساحت  به  دخانيات   جنب   ٤  منطقه  شهرداري
  امالك   براي  مزاحمتي    و  معابر  انسداد  و    گرديده  واقع   سبز مجاور پهنه آبي  فضاي  كاربري  در

  هاي   دكه  با  قرارداد  انعقاد  به   نسبت  مقررات    درچارچوب   تا  گردد  مي  پيشنهاد  لذا.  ندارد
  ميدان   روي  به  رو  شهريور  ١٧  بيمارستان  جلو  دكه  خصوص  در  همچنين   . گردد  اقدام  مذكور

نه مزاحمت ترافيكي مشاهده نگرديده است.لذا پيشنهاد مي  گو   هيچ:  داشتند  عرضه   سيادتي
  . گردد اقدام   مذكور دكه با  قرارداد انعقاد به نسبت  مقررات   چارچوب  گردد تا در

  از   طالشان ـ بعد  پل   در   واقع  دكه  باب  ٢  خصوص  در  ٥  منطقه مديريت اظهارنظر  اساس بر  -٥
جنب سازمان  -پمپ بنزين  جنب -تهران   جاده   و  المپيك  دهكده  تلفني  تاكسي  دانشگاه ـ جلو 

باشد.  مي  بالمانع  مذكور  هاي  دكه  فعاليت  درچارچوب    آرامستان  تا  گردد  مي  پيشنهاد  لذا 
      ردد. گ  مقررات نسبت به انعقاد قرارداد با دكه هاي مذكور اقدام

اين زمين ها طوري بوده كه شخصي بدون  آقاي شفيعي در خصوص اليحه ساماندهي دكه ها و پتكه ها خاطر نشان كرد: بعضي از    خالصه مفيد مذاكرات  : 
ر نظارتي  اينكه شهرداري  بدون  به شهرداري است دكه اي در آن ساخته و حتي اين دكه چند دست خريد و فروش شده  اينكه زمين متعلق  از  وي آن  اطالع 

آقاي رمضاني ادامه    بع درآمدي براي شهرداري خواهد شد.داشته باشد لذا اين طرح در وهله اول تملك شهرداري بر امالك خود را احيا مي كند و دوم اينكه من
مسجد چمارسرا كه    دادند: بايد توجه شود با دكه هايي تمديد قرارداد شود كه فعال هستند و در حال كار هستند و نه بعضي از دكه ها در مناطقي از جمله پشت

كند و شكايت هاي زيادي از مردم در آن مكان دريافت كرده ايم و يا دكه هايي كه به اموري  كنند و دكه غيرفعال هست و ايجاد مزاحمت براي مردم ميكار نمي
در ادامه آقاي سيد      شود و همچنين دقت كنيم كه بعضي از دكه ها از قلم نيافتد.پردازند كه از بُعد فرهنگي مشكل زاست و صرفاً جهت نشستن استفاده ميمي

دكه سرقفلي دارند    ١١دكه در سطح شهر رشت داشتيم كه تعداد  ٢٧٨ت و محيط زيست شوراي شهر اظهار داشت: ما  حسين رضويان، رئيس كميسيون بهداش 
-دكه در چه وضعيت گردش مالي با مديريت شهري به سر مي  ٤٩دكه نامشخص است و موضوع هم نوع فعاليت و كار آنهاست و هم اينكه اين    ٤٩اما وضعيت   

توان  مديران محترم سازمان هاي درآمدزاي شهرداري تأكيد بفرماييد كه از هر موقعيتي در حوزه مديريت شهري كه در اين شهر مي برند. تأكيد بنده اين است به 
به صورت منظم و مدون درآيد. افزوده آورد، ليست تهيه كنند و تقديم شورا كنند تا  براي شهروندان ايجاد كرد و ارزش  ناد  از سرمايه، ثروت  ادامه آقاي  ر  در 

باشند و توزيع عادالنه  حسيني افزودند: در حال حاضر به علت گسترش فضاي شهري محدوده هايي چون مسكن مهر هم متقاضي دريافت دكه از شهرداري مي
  شود شيوه نامه در خصوص جابجايي دكه ها و اجاره آنها بازنگري شود.دكه مهم است. پيشنهاد مي

اد  هاي غير مجاز در سطح شهر به تعدنهادي شهرداري در خصوص ساماندهي دكه ها و بتكهبا مفاد اليحه پيش  متن مصـوبه شـورا:
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  برابر آدرس هاي مندرج در اليحه پيشنهادي،   باب دكه و بتكه ٤٩

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٣۶ ~ 
 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

شهرداري  شماره    اليحه  به  ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ١٧مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٧٠٣  ـف رشرشت 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٧٩شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

شماره   مصوبه  برابر  دارد  نظر  در  شوراي  ١٤٠٠/ ٤/ ٢٧  مورخ   ٦٨٨شهرداري 
ز يك قطعه زمين در مسير طرح آتي  ا  نسبت به تملك قسمتي   اسالمي شهر، 

كه  كوي بهار ملكي آقاي عليرضا تقي نيا  واقع در بلوار خرمشهر،كوي امام رضا،  
نظر   ارزيابي  دادگستري  برابر  رسمي  كارشناسان  ششدانگ  كه  هيأت  ارزش 

اصلي    ١٢و   ٦متر مربع پالك   ٤٠٠زمين آقاي تقي نيا يك قطعه زمين به مساحت  
مربعي    ٤بخش    ٧٧ متر  قرار  از  جمع  ٤٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت    بلغ م  به  اًريال 
گ   ريال ١٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ دو قطعه زمين ملكي  رديده و نسبت به واگذاري  برآورد 

پالكشهرداري   به   هاي به  به    ايشان  به  معوض  عنوان  ذيل  معوض  عنوان  به 
برابر  نامبرده  اينكه  به  توجه  با    ١٤٠٠/ ١١/ ٢مورخ    ٢٠٠٧٩٤  شماره   نامه  ايشان،  

اقدام    نمايند،   واريز   شهرداري   حساب   به   را  ملك   التفاوت   مابه   نمودند  تعهد
  نمايد؛ 

مساح  قطعه  يك  ششدانگ )  ١ به  ثبتي    ١٨٠/ ٢٠ت  زمين  پالك  مربع   ٤٨٢متر 
خيابان پيركالچاي از قرار متري    -  واقع در ميدان امام حسين  ٤بخش    ٢سنگ  

جمع٧٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مبلغ  اًريال  است. ر١٢/ ٦١٤/ ٢٢٢/ ٠٠٠  به  گرديده  ارزيابي    يال 
مترمربع داراي پالك ثبتي     ١٥٣/ ٤٠) ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  ٢

  شهداي   خيابان_  خرمشهر  بلوار   در   واقع   رشت  ٤بخش    ٧٧سنگ    ٧٢٥٥
  مبلغ   به  جمعاًريال  ٧٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  متري   قرار  از   اطالعات   اداره  پشت-گمنام 

  . است گرديده  ارزيابي  ريال ١٠/ ٧٩٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠

در كميسيون برنامـه و 
حقوقي شـورا بودجه و  

مطـــرح و بـــا اليحـــه 
پيشـــنهادي موافقـــت 

  گرديد.
  
  

و  عمران  كميسيون  در 
توســعه شــهري شــورا 
مطـــرح و بـــا اليحـــه 
پيشـــنهادي موافقـــت 

  گرديد.

٣٣  
  
  

٢٦  

١/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
٢/١٢/١٤٠٠  

سال است كه در   ٣٠اظهار داشت: اين ملك  تملك ملك آقاي تقي نيا نوري هريس در خصوص اليحه در ادامه آقاي مهدي    خالصه مفيد مذاكرات  : 
التفاوتي را حدود  بايست مابه مالك مي زمين به  استفاده قرار نگرفته و در صورت واگذاري    دار نبوده موردتملك شهرداري بوده، اما به دليل آنكه اولويت 

 .ميليون تومان به شهرداري پرداخت نمايد  ٤٠٠

هادي رمضاني نيز در اين خصوص اظهار داشت: ماجراي اين ملك مربوط به دوره سوم شوراي شهر رشت است و تا به امروز اين زمين در  سپس آقاي  
هم  آقاي كارگرنيا تأكيد كردند كه حتماً در چنين مواردي يك عضو شورا    د.ضرورت طرح قرار نداشت، اما اكنون تمام زمين در مسير خيابان قرار دار

  جهت بازديد به محل بروند و ملك حتماً قيمت روز كارشناسي داشته باشد. 

    متن مصـوبه شـورا:

ز يك قطعه زمين در مسير طرح آتي واقع در بلوار خرمشهر،كوي  ا   با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  تملك قسمتي 
برابر ارزيابي نظر  رشت  ٤بخش   ٧٧اصلي   ١٢و   ٦پالك    به متر مربع   ٤٠٠امام رضا، كوي بهار ملكي آقاي عليرضا تقي نيا به مساحت  

دادگستري رسمي  كارشناسان  مربعي  ،  هيأت  متر  قرار  از  زمين  ششدانگ  جمع  ٤٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠ارزش  مبلغ   اً ريال      به 
  ؛  ذيل هايبه پالكدو قطعه زمين ملكي شهرداري تحت عنوان معوض به ايشان  و واگذاري  ريال١٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

خيابان    -  واقع در ميدان امام حسين  ٤بخش    ٢سنگ    ٤٨٢متر مربع پالك ثبتي    ١٨٠/ ٢٠زمين به مساحت    قطعه  يك  ششدانگ
  . يال ر١٢/ ٦١٤/ ٢٢٢/ ٠٠٠ به مبلغ  اًريال جمع٧٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پيركالچاي از قرار متري  

مساحت٢ به  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  ثبتي    ١٥٣/ ٤٠  )  پالك  داراي    بلوار   در   واقع    رشت  ٤بخش    ٧٧سنگ    ٧٢٥٥مترمربع 
ريال و دريافت  ١٠/ ٧٣٨/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به  جمعاًريال  ٧٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  متري  قرار  از  اطالعات   اداره  پشت-گمنام   شهداي  خيابان_  خرمشهر

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ١٤٠٠/ ١١/ ٢مورخ    ٢٠٠٧٩٤شهرداري برابر تعهد نامبرده به شماره نامه   حساب  به ملك   التفاوت  مابه



  

~ ١٣٧ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

به شماره ش ر ـ     ٣٠١١ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٧مورخ    ١٤٠٠ـ  ٢١٣١٤٩نامه شهرداري 
موضوع خريد    ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ٢٧١٣در دبيرخانه شورا پيرو اليحه شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٩مورخ  

ايرادات   بر  مبني  محترم  فرمانداري  نامه  همچنين  و  بهداشتي  سرويس  احداث  جهت  ملك 
موضوع خريد مكان    ١٤٠٠/ ١١/ ١٤مورخ    ٢١٠٦٩٩وارده به اليحه مذكور و با توجه به نامه شماره  

فرهنگي   راه  پياده  محدوده  در  بهداشتي  احداث سرويس  جهت  دادخواه)  وراث  جديد(ملك 
  ١٤٠٠ـ  ١٦٨٩٥٨و نامه شماره ش ر ـ    ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ٢٧١٣مبني بر استرداد اليحه شماره  

  به جهت بررسي مجدد و دقيق تر .   ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ 

      

مصـوبه شـورا: نامه    متن  مفاد  شماره  با  اليحه  استرداد  در خصوص  ـ    ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ٢٧١٣شهرداري  ر  نامه شماره ش  و 
 با موضوع خريد ملك جهت احداث سرويس بهداشتي به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ   ١٤٠٠ـ ١٦٨٩٥٨

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠   جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٣٨ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  
خزانـه دار محتـرم شـوراي   ١٤٠٠/ ١٢/ ٢مـورخ    ٣١٤٧نامه وارده در دبيرخانه شورا به شـماره  

شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ   ١٤٠١پيشنهادي سال  اسالمي شهر رشت به پيوست بودجه  
  ريال(هزينه) جهت بررسي وتصويب.  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ريال(درآمد) و مبلغ  ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

      

شوراي اسالمي    ١٤٠١شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ بودجه پيشنهادي سال  ١٤٠١بودجه پيشنهادي سال    متن مصـوبه شـورا:
ريال(هزينه) (بودجه پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب    ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ريال(درآمد) و مبلغ    ٢٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهر رشت با مبلغ  

 قرار گرفت.   

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١١  

ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٥مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٣٦٦٦نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
شماره   به  شورا  دبيرخانه  در  بند  ١٤٠٠/  ١١/ ٣٠مورخ   ٣١١٧شده  به  اعتراض  مصوبات    ٣پيرامون 

  به شرح:   ١٤٠٠/ ١١/ ٦شهر رشت مورخ اسالميجلسه شوراي بيست و سومين 

ماده   (ب)  بند  طبق  اجاره  قانون    ٢٩اوالً  يا  تمليك  شرط  به  اجاره  خريد،  مناقصات  برگزاري 
يا   و  مركز  در  اجرايي  مقام دستگاه  باالترين  و مسئوليت  تشخيص  به  منقول  غير  اموال  گرفتن 
دادگستري   رسمي  كارشناسان  هيأت  از  نظر  كسب  با  آنها  طرف  از  مجاز  مقامات  يا  و  استان 

د مربوطه  خبره  كارشناسان  هيأت  يا  و  نفر  سه  انجام  حداقل  رسمي  كارشناسان  نبود  صورت  ر 
ثانياً شد.  به   خواهد  بايد  طرفين  توافق  شهرداري  و  اجرايي  دستگاههاي  با  معامله  مورد  در 

مصوبات دائر بر اجاره دوساله ساختمان شهرداري    ٣تصويب شورا برسد. بنابراين در اجراي بند  
فاضالب گيالن  ١٢واقع در حميديان، خ دانشجو، ك ميليون ريال    به شركت آب و  مبلغ دو  به 

الزم است نظريه هيأت كارشناسان و اجاره نامه مورد توافق طرفين نيز از سوي شهرداري تهيه  
  و تنظيم و به شورا ارائه گردد. 

      

شـورا: مصـوبه  جلسه    ٣بند    متن  قراردادن    ١٤٠٠/ ١١/ ٦مورخ    ٢٣مصوبات  اختيار  در  خصوص  در  يكدر  ساختمان  دستگاه 
  گيالن جهت استقرار كالنتري: استان  وفاضالب  به شركت آب   سال ٢  مدت  به  معوض عنوان  بهخيابان دانشجو  حميديان،



  

~ ١٣٩ ~ 
 

  

  

  

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

قبل از انعقاد اجاره، نظريه هيأت كارشناسان رسمي  ضمن پذيرش ايراد وارده از سوي فرمانداري محترم مقرر شد؛ شهرداري رشت 
 "دادگستري و اجاره نامه مورد توافق طرفين را تهيه و تنظيم و جهت تصويب به شورا ارائه نمايد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شمس شفيعيسيد   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -      ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ١٢
العاده شورا  رأي مخالف، مقرر شد؛ جلسه فوق١رأي موافق و   ٩نظر و اخذ رأي، با و تبادلهمچنين پس از بحث متن مصـوبه شـورا :

 برگزار گردد.    ١٠رأس ساعت   ١٤٠٠/ ١٢/ ٨به منظور بررسي طرح استيضاح شهردار رشت روز يكشنبه مورخ  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۴٠ ~ 
 

  *   ١٤٠٠/ ٠٨/١٢مورخ :        ٢٩جلسه شماره :   *
نهمين جلسه  ٧/١٢/١٤٠٠مورخ  ٣٢٠٩براساس دعوتنامه شماره    و  بيست  اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ،  العاده) شوراي    در محل ساختمان شوراي ١٠:٣٠(فوق 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.  شهر رشت به رياست جناب محمد حسين واثق كارگرنيا رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  

   دستور جلسات :
  شورا ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم  

به شماره   فرمانداري محترم شهرستان رشت  نامه  بررسي  بند    ١٤٠٠/ ١٢/ ٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٢٥٠ـ  به  اعتراض  مصوبات   ١پيرامون 
  در خصوص بررسي طرح سوال از شهردار.   ١٤٠٠/ ١٢/ ١شهر رشت مورخ اسالميجلسه شورايبيست و هفتمين 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  امام  و   شهدا  نام  و  شهيد علي اكبر اسدي مستقيم، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت با  در ابتداي جلسه، جناب آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي محترم شــورا

  . داشتند  گرامي  را  شهدا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با تسليت سالروز شهادت امام موسي كاظم ( ع) اظهاركرد: پيشواي هفتم شيعيان    ،محمد حسين واثق كارگرنيا  در ابتدا آقاي

فرهن به  و  داشتند  فراواني  تالش هاي  اسالمي  هاي  ارزش  و  فرهنگ  احياي  براي  نيز  (ع)  اسالمي معناي كامل  امام موسي كاظم  راه  در  مقاومت  و  گ صبر 
مبعث حضرت رسول اكرم (ص) افزود: با توجه به اينكه اعضاي شوراي رشت از پاسخ هاي شهردار  عيد  با تبريك  آقاي كارگرنيا همچنين پيشاپيش    .بخشيدند

برگزار شود اما به واسطه ابهامي كه در نامه فرمانداري رشت به    رشت قانع نشده بودند قرار بود جلسه امروز شورا با دستور كار بررسي استيضاح شهردار رشت
و طي صدور دعوتنامه اي از اعضاي شورا قرار شد در اين جلسه    دواستيضاح شهردار به جلسه ديگري موكول ش، شب گذشته تصميم گرفتيم  شورا اعالم شد

بررسي گردد ب  .ايراد فرمانداري  اشاره  با  ابطال مصوبه شورا  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت  بر  پايگاه هاي خبري مبني  از  در برخي  ه مطالب مطرح شده 
استيضاح شهردار رشت گف برگزاري جلسه  قانوني خواندن تصميم شورا   ت:پيرامون  ابطال و غير  با مضمون  پايگاه هاي خبري  از  برخالف مباحثي كه برخي 

اينكه از سوي    ركارگرنيا با تاكيد بآقاي    .فرمانداري رشت به مصوبه شورا فقط يك ايراد شكلي و ابهام استپيرامون استيضاح شهردار رشت اعالم كرده اند، ايراد  
انوني خواندن  فرمانداري رشت يك ابهام به مصوبه شورا اعالم شده است تصريح كرد: برخالف مباحثي كه برخي از پايگاه هاي خبري با مضمون ابطال و غير ق

  . ستيضاح مطرح كرده اند، اين موضوع واقعيت ندارد و فرمانداري فقط ايرادي را در اين باره اعالم كرده استتصميم شورا پيرامون ا 

  

  دستورات جلسه : 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت    ١٤٠٠/ ١٢/ ٧مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٢٥٠نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات    ١پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/  ١٢/ ٧مورخ    ٣٢٠٨شده در دبيرخانه شورا به شماره  

  به شرح: ١٤٠٠/ ١٢/ ١شهر رشت مورخ  اسالمي جلسه شوراي  بيست و هفتمين 

ماده   تشكيالت،    ٨٣برابر  انتخاب  قانون  و  كشور  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  و  وظايف 
عمليات   يا  شهردار  عملكرد  به  شهر  شوراي  اعضاي  از  نفر  چند  يا  يك  چنانچه  شهرداران 
شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به  

مورد   مواد  رعايت  عدم  صورت  در  داد  خواهند  تذكر  سوال  شهردار  صورت  به  موضوع  تذكر 
بند   بنابراين  از حيث عدم    ١مطرح مي شود  از شهردار  بر بررسي طرح سوال  مبني  مصوبات 

از سوي   ارائه ادله تذكر روشن به شهردار و همچنين مستندات عدم رعايت مفاد مورد تذكر 
فع اعالم  شهردار و به تبع آن عدم رعايت روند قانوني طرح سوال داراي ابهام است. پس از ر 

  نظر خواهد شد. 

      



  

~ ١۴١ ~ 
 

ماده   به  التفات  با  است  ذكر  به  اسالمي    ٩٠الزم  شوراي  انتخابات  و  وظايف  تشكيالت،  قانون 
) ماده  و  انتخاب شهرداران  و  موجب  ٧كشور  به  آن چنانچه مصوبه شورا  اجرايي  نامه  آيين   (

ا خارج از حدود  اعتراض مرجع ذيصالح، مغاير با موازين اسالم و يا قوانين و مقررات كشور و ي
و اختيارات شورا تشخيص داده شود در اين گونه موارد نظر معترض براي مجري معتبر و الزم  
االتباع است و شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به  
مورد   مصوبه  از  مجدد  بررسي  در  شورا  كه  صورتي  در  نمايد.  نظر  اعالم  و  رسيدگي  موضوع 

شكايات  ا به  رسيدگي  و  اختالف  حل  هيأت  با  نهايي  گيري  تصميم  ننمايد  عدول  ختالف 
گيري   تصميم  تا  اختالف  مورد  مصوبات  است  بديهي  بود.  خواهد  استان  اسالمي  ازشوراهاي 
نهايي هيأت حل اختالف استان موقوف االجرا خواهند بود. علي الحال با التفات به تبصره هاي  

ره انقضاي مهلت هاي قانوني مانع تعقيب اداري و قضايي مصوبه نبوده  صدراالشا   ٩٠ماده    ٦و    ٢
  و نمي تواند موجب شود كه شورا و شهرداري مصوبات مشمول موارد فوق را اجرا نمايد. 

مع الوصف با عنايت به اينكه ارائه تذكر، طرح سوال و استيضاح شهردار بعنوان سلسله مراحل  
ماده   در  پيوسته  هم  صد  ٨٣به  رعايت  قانون  بدون  است  بديهي  است  شده  تبيين  راالشاره 

تشريفات و تحقق هر يك از مراحل بدوي و تأييد نهايي مصوبه مربوط به آن در هيأت تطبيق،  
ماده   نقض  موجب  بعدي،  مراحل  اجراي  و  انتخابات    ٨٣پيگيري  و  وظايف  تشكيالت،  قانون 

  شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران خواهد بود. 

ئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه طي چندين سال از عمر شوراي شهر در رشت، در هيچ مقطعي  آقاي كارگرنيا،    خالصه مفيد مذاكرات :
مصوبات به فرمانداري ارسال مي شد و همين كفايت مي   طرح سوال به همراه   : هميشهتصريح كرد مي شدن به فرمانداري ارسال   مصوبات صورتجلسات به همراه 

طرح    ٠٢گذرد و چيزي حدود    سال كه از عمر شورا مي  چند م به نظر فرمانداري رشت بيان كرد: اين را عرض كنم كه طي اين  كارگرنيا با احتراآقاي    .كرد
گذاريم با توجه  طبيق احترام ميتما به نظر اعضاي محترم هيئت   .روال دقيقاً همين بوده و هرگز مورد ايراد واقع نشده بود  ،صورت گرفته  طي اين مدت سوال  
براي فرمانداري رشت درباره روال استيضاح وجود دارد، مدارك و  به ابها از    مصوباتمي كه  به فرمانداري ارسال مي شود و جلسه استيضاح امروز لغو و پس 

كنيم مي  برگزار  را  استيضاح  جلسه  فرمانداري،  تطبيق  جلسه  در    ايشان  .پاسخ  اگر  افزود:  شهرداران  استيضاح  پيرامون  نامه شوراها  آئين  از  بخشي  قرائت  با 
است   نيامده  قانون  هيچ كجاي  در  كه  شود  مي  اعالم  شهردار  به  شفاف  به صورت  موارد   ، باشد  داشته  وجود  شورا  براي  ابهاماتي  شهردار  اين  عملكرد  حتما 

اينكه طرح سوال بايد به صورت مكتوب به شهردار ارسال شود گفت: چنانچه شورا از  بر  ت با تاكيد  رئيس شوراي اسالمي شهر رش  .شفافيت بايد مكتوب باشد 
كارگرنيا  آقاي    .پاسخ هاي شهردار رشت قانع نشوند مجددا طي جلسه اي با حضور شهردار جلسه استيضاح برگزار و پاسخ هاي شهردار مجددا بررسي مي شود

ر اعضاي شورا باز هم از پاسخ هاي شهردارقانع نشدند جلسه استيضاح برگزار مي شود گفت: بر اساس قانون زمان برگزاري  با بيان اينكه بر اساس قانون ، اگ 
با اشاره به اينكه فرمانداري رشت اعالم كرده است كه مستندات مفاد مورد  ايشان    .در اختيار رئيس شورا است  روز از ابالغ١٠در مدت حداكثر    جلسه استيضاح

افزود: در هيچ كجاي قانون به اين موضوع كه شورا بايد در برابر عدم اقناع    ،  ٨٣، پس از قرائت ماده  را به شهردار رشت به فرمانداري رشت ارسال شودتذكر شو 
ه عنوان يكي از  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت به وضعيت پل هاي عابر پياده رشت بدر ادامه    .شدنش مستندات به فرمانداري ارائه كند اشاره نشده است

مورد از پل ها خراب است و مابقي اصالح شده اند و اين    ٢/ ٥سواالت مطرح شده پيرامون عملكرد شهردار اشاره كرد و گفت: شهردار رشت اعالم كرد كه فقط  
، اين پاسخ شهردار رشت واقعيت  دكه چند تن از اعضاي شورا نيز حضور داشتن  در صورتي است كه طي بازديد به عمل آمده از وضعيت پل هاي عابر پياده

ايثارگران شاغل    تبديل وضعيت    پرونده مربوط به   ١٩٦و همچنين با توجه به اينكه شهردار رشت مدعي شده است كه    مشكل داشت مكانيزه  پل    ١١و    نداشت 
  از سوابق موجود در شهرداري  استانداري گيالن  م برابر اعال  در شهرداري رشت به استانداري گيالن با هدف تعيين تكليف ارسال شده است كه اين موضوع نيز 

كارگرنيا با بيان اينكه يك فرصت ده روزه بابت ابالغ جلسه استيضاح به  آقاي      پرونده به استانداري ارسال گرديده است.  ٦٨و تنها   مشخص شد واقعيت ندارد
ت قانوني نسبت به تشكيل جلسه تطبيق و ارسال پاسخ فرمانداري به شورا اقدام  : از فرماندار رشت تقاضا داريم تا در فرصذعان كردشهردار رشت فرصت داريم ا

   .قانوني نسبت به برگزاري جلسه استيضاح اقدام كنيم  مقرر كنند تا بتوانيم در موعد

شـورا: مصـوبه  بند    متن  در  ابهام  خصوص  در  فرمانداري  اعتراض  مورخ    ٢٧صورتجلسه    ١مراتب  رشت  شهر  اسالمي  شوراي 
    رأي مخالف، مقرر گرديد اعالم گردد؛ ٣رأي موافق و  ٨در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، با  ١٤٠٠/ ١٢/ ١

در خصوص بررسي طرح سوال از شهردار؛ شوراي    ١٤٠٠/ ١٢/ ١شهر رشت مورخ  اسالميجلسه شوراي   ٢٧مصوبه   ١ـ در خصوص بند  
د طرح سوال و استيضاح مطرح نموده كه به هيچ يك از آنها ايراد اعالم شده در نامه  مور  ١٤شهر رشت در ادوار گذشته بالغ بر  

شماره   به  قبلي  سوال  طرح  خصوص  در  حتي  نشده،  وارد  مورخ  ١٤٠٠/ ٢٥٤٦حاضر،  يكمين    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩/ش  و  بيست  طي  كه 
علي ايحال مشخصاً در      وده است . صورتجلسه شورا به فرمانداري محترم ارسال گشته نيز اين موضوع مورد ايراد و اعتراض نب

خصوص ايراد اول مبني بر عدم ارائه ادله تذكر روشن به شهردار، ضمن پيوست كليه تذكرات كتبي ابالغ شده به شهرداري تاكيد  
  مورد از تذكرات در هر دو طرح سوال از شهردار محترم ، مشترك بوده و با توجه به پاسخ شهردار در طرح سوال اول   ٦مي گردد  

و عدم اقناع از پاسخ ارائه شده، در طرح سوال دوم عينًا تكرار شده است. لذا از حيث اعالم تذكرات به صورت شفاف به ايشان ،  



  

~ ١۴٢ ~ 
 

  

  

  

  قانون شوراها ، عمل نموده است.  ٨٣شورا به وظيفه خود وفق ماده 

  ستحضار مي رساند:در رابطه با مورد دوم ايرادات ، مستندات عدم رعايت مفاد مورد تذكر به شرح ذيل به ا
بند   بار بصورت    ١در خصوص  از سمت جاده تهران كه چندين  سوال مطروحه، موضوع اصالح آسفالت ورودي هاي شهر به ويژه 

كتبي تذكر و شفاهاً نيز در نطق اعضاء محترم نيز مورد انتقاد قرار گرفته است و عدم اقدام موثر شهرداري در اين خصوص در  
اشته و كامالً محرز و مبرهن است و با يك بازديد ميداني اثبات مي شود و ايشان نيز در پاسخ خود صرفاً  معرض ديد همگان قرار د

 به ارائه چند فقره مكاتبه كه هيچ نتيجه عملي و عيني نداشته اشاره نموده اند. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ٣  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

سواالت مطروحه مبني بر باال بودن ساعت كار نگهبانان و عدم تناسب تعداد آنان با وسعت پاركها كه عمالً نمي   ٢در خصوص بند    
از اداره كار مبني بر تاييد رويه شهرداري در    ٢تواند مانع بروز جرائم و حوادث و ايجاد امنيت گردد نيز ايشان به   فقره مكاتبه 

اره كرده اند در حاليكه در راستاي رفع ايرادات وارده هيچ اقدامي ننموده و با ارائه توجيهات همچنان  ساعته اش  ٢٤خصوص كار  
امنيت  ايجاد  كه  تذكر  از  لذا هدف  اند و  ورزيده  اصرار  رويه قبلي خود  استفادهبر  براي  پاركها  امنيت  براي كارگرو  عموم و  رواني 

  است. حفظ و حراست بيت المال بوده، تأمين نشده 
مبني بر انتصابات مديريتي بدون در نظر گرفتن تجربه و تخصص به استحضار مي رساند؛ كه در اين مورد نيز    ٣در خصوص بند  

ايشان بر درستي عملكرد خود اصرار ورزيده اند در حاليكه در عمل بي نظمي در شهرداري، بي تدبيري در مناطق و ساير بخشها  
مراجعات مكرر شهروندان از عملكرد شهرداري به ويژه مناطق در شورا گشته است كه خود نشان از عدم  ، منجر به اعتراض و  

  ملحوظ داشتن تجربه و تخصص در برخي انتصابات شهرداري ميباشد. 
بند   خصوص  پل ،  ٥در  اصالح  موضوع  مدعي  ايشان  كه  پياده  عابر  هاي  ٩٠هاي  پل  تاسيسات  از  مكانيز   درصد  پياده      عابر 

ب   ٧يعني يك روز بعد از ارائه پاسخ شهردار صورت گرفته است تعداد    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢حسب بررسي ميداني كه در تاريخ   اشند،مي 
استفاده، قابل  غير  و  خراب  ها  پل  از  صرفًا    دستگاه    ٦دستگاه  و  سالم  بهره   ٥نيمه  قابل  بوده دستگاه  و  برداري  مدارك  كه  اند 

ن اينكه عالوه بر مشكل خرابي آسانسور و پله برقي پلها ، عدم نظافت و نظارت بر  . ضممستندات آن به پيوست ايفاد مي گردد
اين امر ، ساكن شدن افراد معتاد در شبها در محل پلها و تجمع سگ هاي بالصاحب كه همه اين موارد در عمل، استفاده از پلها را  

  ان است. براي شهروندان دشوار و حتي غيرممكن نموده و مورد گاليه مكرر شهروند
مسئله ديگر درخصوص پلها عدم امكان استفاده در شب به دليل قفل نمودن درب ورودي توسط نگهبان مي باشد درحاليكه در  
بوده و برابر آمار راهور تعداد فوتي هاي   باال بودن سرعت خودروهاي عبوري، تردد دشوارتر  بودن مسير و  شب به دليل خلوت 

نفر مي باشد. لذا مسئله پلهاي عابر پياده از اين جهت كه مي تواند عامل موثري    ٢٤شهر رشت،  ماهه سالجاري    ١١عابر پياده در  
در رفع خطرات جاني ناشي از تصادفات عابرين باشد از ابتداي اين دوره مورد توجه شورا بوده و همواره خواستار اصالح و انجام  

م ادعاي اصالح و رفع موانع، نتيجه عملي موثري ديده و ارائه نشده  صحيح قرارداد به نفع شهروندان بوده ايم اما تاكنون عليرغ 
 است. 



  

~ ١۴٣ ~ 
 

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  عاشريرضا   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ٣  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  ، موجود  سري بديهياِت  به يكخود  ايشان در پاسخ    ، شناسايي و ساماندهي صنوف پرترافيكتذكرات مبني بر    ٦در خصوص بند  
از سوي شهردار نموده و  اقدامي در راستاي شناسايي    ي اشاره  و    صنوف هيچ  ارائه طرح و راهكار اجرايي كه هدف از  يا  مربوطه 

كه وظيفه ذاتي   ١٠٠و ماده    ٢٠پرونده ها به كميسيون بند   ارجاعايشان به    همچنين  .، صورت نگرفته است تذكر و طرح سوال بوده
قانع  شورا  سوي اعضاي  و ازبا سوال مطروحه نداشته ي ارتباط . كه  و قانوني شهرداري بود و موارد آن مشخص است اشاره نمودند

  .   كننده تشخيص داده نشد
بند   عدالت در پرداختي   ٨در خصوص  رعايت  بر  نيروهايسواالت مبني  اصالح    هاي  بر  مبني  ادعاي شهرداري  عليرغم  حجمي، 

مزايا و نحوه پرداخت حقوق به    ، و  از اعضاي محترم شورا و مالحظه فيش حقوق نيروها  به واسطه مراجعات پرسنلي به هر يك 
هردار  لذا در اين بخش نيز پاسخ آقاي ش  . عدالتي در پرداخت ها بوده ايمدر عمل به كرات شاهد بي ،ويژه در بخش رفت و روب 

  . كننده تشخيص داده نشدقانع 
خود   پاسخ  در  رشت،ايشان  شهرداري  ايثارگر  قراردادي  و  شركتي  نيروهاي  وضعيت  تبديل  به  مربوط  سوال  خصوص  اعالم  در 

فقره از مكاتبات مورد    ٥در حالي كه تاريخ تعداد    اقدام شده است. نفر از پرسنل    ١٩٦تكميل و ارسال پرونده  به    نمودند نسبت
از ارائه طرح سوال به ايشان بوده كه طي اين مكاتبات صرفاً ليست    استناد به استانداري ارسال شده و   نفر از پرسنل  ١٣٧بعد 

. لذا عليرغم تذكر و مكاتبات انجام شده براي ذينفعان بخشنامه مزبور كه در شهرداري  نبوده استها  نامه   ضميمه اي  هيچ پرونده 
  . رشت هستند اقدامي صورت نگرفته است

نيز   اول  سوال  در طرح  و  شده  داده  تذكر  بار  چندين  كه  دستفروشان  ساماندهي  ، در خصوص  شده  با    مطرح  مكاتبه  به  ايشان 
شماره   نامه  طي  شهرداري  تاريخ  ٢٢٩٦٤١مناطق  اخير  ١٤٠٠/ ١١/ ٢١به  سوال  طرح  ابالغ  با  همزمان  روز ،  يعني  اندازي  راه    جهت 

- تقديم مي گردد صرفاً به انجام مكاتبات   ضميمهو در ساير بندهاي پاسخ نيز كه به    اندنمودهبازارهاي هفتگي در آينده اشاره  
  . نگرفته استصورت اقداميهيچدرراستاي سوال مطروحه،مدت ولذا در طي اين بسنده كردهدرآينده  يوتصميمات

درخصوص قرارداد مميزي با شركت فن آوا ، عليرغم تاكيد بر تسريع انجام مميزي به دليل اهميت موضوع و تاثير آن بر درآمد  
، عليرغم گذشت   نيز آمده است صرفاً به صورت    ٢پايدار شهرداري  از پايان قرارداد، همان طور كه در پاسخ آقاي شهردار  ماه 

ك توسط شركت اجرا شده كه آنهم به تاييد دستگاه نظارت كه وابسته به شهرداري است  ملك در محله پست  ٢٢٠آزمايشي براي  
نرسيده و در پاسخ صرفًا به ارائه توجيهات پرداخته ايد. لذا در عمل قرارداد مزبور اجرا نشده ، از اين رو پاسخ نيز قانع كننده  

  تشخيص داده نشد. 
رعايت مفاد مورد تذكر ، قانون تشخيص اين امر كه ادله و پاسخ ارائه شده از  لذا ضمن ارائه داليل مشروحه فوق مبني بر عدم  

قانون تشكيالت ،    ٨٠ماده  ٤سوي شهردار قانع كننده بوده يا خير را بر عهده شوراي اسالمي شهر قرار داده كه اين موضوع با بند 
 منطبق مي باشد. وظايف و انتخابات شوراها كه انتخاب شهردار را به شورا واگذار نموده ، 



  

~ ١۴۴ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٥
      ☒  ☐  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ٣  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

مورخ  بررسي غيبت    ٢ شوراي اسالمي    ١٤٠٠/ ١٢/ ٤و  ١٤٠٠/ ١٢/ ١آقاي رضا عاشري در جلسات 
 شهر رشت 

      

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و  نامه داخلي شوراي  آيين   ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره    متن مصـوبه شـورا:
از بحث و تبادل آقاي رضا عاشري در  پس  شوراي اسالمي شهر    ١٤٠٠/ ١٢/ ٤و  ١٤٠٠/ ١٢/ ١  جلسات مورخ نظر و اخذ رأي غيبت  

 موجه تشخيص داده شد.  رشت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

      -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۴۵ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١١:٣٠جلسه رأس ساعت

  
  
  
  *   ١٤٠٠/ ١١/١٢مورخ :        ٣٠جلسه شماره :   *

-اسالمي    در محل ساختمان شوراي  ١٦:٣٠العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  (فوق   امين جلسه، سي٩/١٢/١٤٠٠مورخ     ٣٢٣٩براساس دعوتنامه شماره  
   رديد.بخش قرآن مجيد برگزار گ شهر رشت به رياست جناب محمد حسين واثق كارگرنيا رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

  دستورات جلسه : 
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا 

افزايش  ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٧٨٩  ـ ف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره   ٥٠٣٠٣٠٠٣اعتبار در رديف    در خصوص 
به مبلغ بند و    ١٩پيشنهادي در    رديف هايبا كسر از  ريال    ٢٤٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  (ديون تملك) بابت پرداخت هزينه غرامت امالك  مجموعاً 

  . ٥٠٣٠٣٠٠٣به رديف مذكور اضافه نمودن  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٣

شـورا: مصـوبه  تبادل  متن  و  بحث  از  فوقپس  جلسه  شد؛  مقرر  آرا  اتفاق  به  رأي  اخذ  و  بررسي  نظر  منظور  به  شورا  العاده 
شمارهاعتراضيه به  فرمانداري  ،  ١٤٠٠/ ١٢/ ٣مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٠٣٦،  ١٤٠٠/ ١٢/ ١مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٣٩٣١هاي؛  هاي 

به شماره ش   ١٤٠٠/ ١٢/ ٥مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤١٧٩ لوايح شهرداري  بررسي  استيضاح شهردار رشت و  بررسي  طرح  رف ـ  و 
 برگزار گردد. ١٤٠٠/ ١٢/ ١١روز چهارشنبه مورخ    ١٦، رأس ساعت  ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٩٢١

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۴۶ ~ 
 

يط بدهي آقاي مسعود حاجتي و شركاء بابت  تقس   ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٩٢١  ـف رشـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره  
از مبلغ  ريال٢٨/ ٢٢٠/ ٥٩٢/ ٠٠٠(مبلغ    %٣٠پرداخت  رأي كميسيون ماده صد، به صورت پيش تقسيط مابقي تا    و ريال    ٩٤/ ٠٦٨/ ٦٤٠/ ٠٠٠) 

  . توسط متقاضي به صورت نقد ريال ٥٤/ ٦٨٦/ ٦٩٦/ ٠٠٠ بلغ )و پرداخت عوارض به م١٤٠٢/ ٠٥/ ٠٤زمان اعتبار پروانه (

جلسه   ٢٠مصوبه    ٤پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ١٢/ ٥مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤١٧٩ررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  ـ ب 
مورخ    شوراي رشت  شهر  خصوص     ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥اسالمي  سال  "در  پيشنهادي  خدمات  بهاي  و  درآمد  تعرفه  وضع  و    ١٤٠١اصالحيه 

  :  "رشتشهرداري

نامه فرمانداري جلسه    ٢٤مصوبه    ١پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ١٢/ ١مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٣٩٣١شهرستان رشت به شماره    ـ بررسي 
  . درصدي قرارداد حفاظت و نگهباني ٢٥فزايش  در خصوص ا  ١٤٠٠/ ١١/ ١٣اسالمي شهر رشت مورخ  شوراي 

جلسه   ٢٥مصوبه    ٣و    ٢در خصوص بند هاي    ١٤٠٠/ ١٢/ ٣مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٠٣٦ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  
و افزايش اختيار شهردار    تقسيط عوارض و جريمه ساختماني آقاي حسن سرمددر خصوص    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠شهر رشت مورخ  اسالمي    شوراي 

  به منظور تمديد قرارداد رفت و روب.

در پاسخ به    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ    ١٤٠٠-١٩٠٥٩٤رـ  ه شـ بررسي طرح استيضاح اعضاي شورا با توجه به پاسخ شهردار رشت طي نامه شمار
  . ١٤٠٠/ ١٠/ ٩/ش مورخ  ١٤٠٠/ ٢٥٤٦نامه شماره 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  را   شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد اسماعيل گلرخ، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با   در ابتداي جلسه، جناب آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي محترم شــورا

  . داشتند  گرامي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
آقاي كارگرنيا  سپس  واثق  حسين  كرد  ،محمد  اظهار  مبعث  بزرگ  عيد  تبريك  با  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  عنوان  ندرئيس  به  را  پيامبران  متعال  خداوند   :

ر شرايطي به بعثت رسيدند كه جاهليت تمام  د ر (ص)  تاريخ، پيامب  گواه  به  مبعث پيامبران سرآغاز مبارزه با شرك و نفاق بود.  و يقيناٌكرد  راهنماي بشر مبعوث  
ترويج  كردند و پيامبر (ص) پساين جاهليت به اندازه اي بود كه دختران خود را زنده به گور مي  .  را فرا گرفته بود  ملتها انصاف،  از آغاز رسالت به  عدل و 

: اين ماه آن چنان با فضيلت است كه پيامبر  دندفرا رسيدن ماه شعبان افزو  تبريك  با  كارگرنيا همچنين پيشاپيش  آقاي    برادري، برابري و حقانيت پرداختند.
ميالد با سعادت امام حسين (ع) مصادف با روز    اكرم(ص) فرمودند: شعبان ماه من است و در اين ماه بزرگ اعياد فراواني وجود دارد كه از آن جمله مي توانيم به

بشريت عالم  منجي  يگانه  سعادت  با  ميالد  همچنين  و  كرد  اشاره  (ع)  سجاد  امام  ميالد  و  جانباز  روز  با  مصادف  (ع)  عباس  حضرت  ميالد  مهدي    پاسدار، 
انتظار ظهور اين امام همام لحظه   اين ماه مبارك است كه جهان در  با اشاره به    شماري مي كند.موعود(عج) نيز در نيمه  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت 

اين  رود نسبت بهوانتظار مي ثيرگذار استأكرد: يقينا وجود درختان در حفظ سالمت و تداوم حيات بشر بسيار ت پانزدهم اسفند مصادف با روز درختكاري بيان  
يان اينكه هر چه جهان به سمت صنعتي  ب  با  آقاي كارگرنيا     ا مشكلي مواجه نشود.مهم توجه بيشتري معطوف شود تا هم سالمت خودمان و نسل آينده نيز ب

ايجاد مي شود   نيز  بيشتري  آلودگي هواي  با كاشت  تصريح كردندشدن حركت مي كند  و  به همراه دارد  براي سالمت بشر مخاطرات فراواني  آلودگي  اين   :
  ظار داريم شهرداري نيز به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشد.توانيم در حفظ محيط زيست گام برداريم و انتمي  درختان  

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ    ٣٢٢٩ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ٩٠٧٦  ـ ف رشرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ١

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر   "به سه سال كسالي  از  يمطبوعات يها  وسكيقرارداد ك مي تنظ"در خصوص
  و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

رخانه شورا  در دبي  ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ    ٣٢٢٧ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ٩٣٢١  ـ ف رشرشت به شماره    ـ اليحه شهرداري ٢
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و    "ناليفوتبال صنعت گ  يورزش  يباشگاه فرهنگ   يمك مالك"در خصوص

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



  

~ ١۴٧ ~ 
 

  دستورات جلسه : 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٧٨٩  ـف رشرشت  ثبت شده 
اينكه    ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ    ٣٢٤٨شماره   با عنايت به    رشت  شهرداري در دبيرخانه شورا  مبني بر 

رديف   در  اعتبار  س  ٥٠٣٠٣٠٠٣كمبود  در  هزينه  اعمال  ضرورت  و  تملك)  بابت  (ديون  جاري  ال 
دارد  نظر  در  امالك  غرامت  هزينه  هاي  ؛پرداخت  رديف  مبلغمشروحه    از  به  مجموعاً    ذيل 

  ايد:اقدام نم ٥٠٣٠٣٠٠٣به رديف اضافه نمودن ريال كسر و  ٢٤٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

(نظافت و پاكسازي رودخانه هاي جداره و اليروبي بستر رودخانه زرجوب و    ٢٠٥٠١٠٠١از رديف   - ١
  . ريال  ١/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠كيلومتر)مبلغ  ٣٠انال هاي زهكشي محلي به طول حدوداً گوهررود و ك

( بازگشايي و احداث فاز دوم مسير بلوار امام علي (ع) به ميدان وليعصر)    ٤٠١٠١٠٠٢از رديف    - ٢
  ل. ريا٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ

رديف    - ٣ مبلغ    ٤٠٢٠١٠٠١از  رشت)  شهر  سطح  فرعي  و  اصلي  معابر  آسفالت  روكش   )
  . ريال  ٢٧/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

رديف    -٤ عاليم    ٤٠٢٠٣٠٠٣از  ساير  و  جداكننده  گاردريل،  چراغها،  تابلوها،  اجراي  و  خريد   )
  . ريال ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠گردشگري) مبلغ - عمودي ترافيكي

تعمير و نگهداري چراغ هاي راهنمايي و كليه متعلقات آن)  (خريد، اجرا،    ٤٠٢٠٣٠١٣از رديف    -٥
  . ريال  ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مبلغ

هاي آن)  و زيرساختوپشتيباني از مركز كنترل ترافيك( توسعه، نگهداري  ٤٠٨٠١٠٠١از رديف    -٦
  . ريال  ١٦/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ

رديف    -٧ شامل    ٥٠٣٠١٠٠٥از  مركز  شهردار  جديد  ساختمان  تكميل  سازي،  (  محوطه 
  .ريال  ٢/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ ديوارگذاري، ديوار حائل جنب رودخانه و ...) مبلغ

رديف    -٨ خيابان    ٤٠١٠٤٠٠١از  ورودي  الكاني  خيابان  اقتصاد،  كوچه  هاي  مسير  تملك   )١٧  
  ١  فاز  ،   ششم   كوچه   دانشجو  خيابان  حميديان     متري،  ٣٠شهريور، پيچ حميديان تعريض خيابان  

  باهنر   شكر،   و   قند  انبار  پشت  عاطفي شهيد  خيابان   ، پاسداران  خيابان  مهر، نمسك به گيل  ميدان
  . ريال ٧/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ )  مهر مسكن به

رديف    -٩ مبلغ  ١٠٢٠١٠٠٣از  شهرسازي)  گردد.   ٤/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  (مطالعات  كسر    ريال 
ي نشست  (انجام مطالعات برنامه عملياتي شهر دوستدار كودك و برگزار  ١٠٢٠١٠٠٥از رديف    - ١٠

  . ريال ٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ها و همايش هاي مربوطه) مبلغ

  . ريال ٥/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠وخام)مبلغ واجراي پروژه آب (طراحي،نظارت ٢٠١٠١٠٠٤از رديف  -١١

رديف    -١٢ الكان)    ٢٠١٠١٠٠٩از  گردشگري  و  تفريحي  پارك  پروژه  اجراي  و  طراحي  (مطالعات، 
  . ريال ١٧/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مبلغ

رديف    -١٣ گذاري)    ٥٠٤٠١٠٠١از  سرمايه  مالي  تامين  مشاوره  و  بازاريابي  (مطالعات 
  . ريال  ٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ

  . ريال ٦/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠گذاري)مبلغ سرمايههاي(مطالعات تهيه بسته ٥٠٤٠١٠٠٢ازرديف -١٤

  .ريال  ٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠(هزينه كارگزاري ) مبلغ ٥٠٤٠١٠٠٣از رديف  -١٥

رديف    - ١٦ مبلغ(مميزي    ١٠٢٠١٠٠٦از   ( رشت  شهر    ريال.   ٩/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠امالك 
رديف    -١٧ بالصاحب)    ٦٠٤٠١٠٠٤از  حيوانات  و  سگها  سامانكده  نگهداري  و  (ايجاد 

      



  

~ ١۴٨ ~ 
 

  

  

  . ريال ٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ

تملك دارايي هاي مالي) مبلغ  -(بازپرداخت اصل تسهيالت داخلي  ٨٠٣٠٠٢از كد سرفصل    -١٨
  . ريال  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

  . ريال  ٨١/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠(تعهدات قطعي شده سنواتي) مبلغ ٨٠٤از كد سر فصل  -١٩

سپس آقاي بهزاد فرهنگ، مسئول امور رسيدگي به امور دعاوي و اجراي احكام شهرداري رشت در دفاع از دو فوريتي بودن اليحه    خالصه مفيد مذاكرات :
به طرفيت شهرداري مبني   نهايت  اظهار داشت: خانواده هدايتي سالها پيش دعاوي  واقع در كوي عرفان مطرح كردند و در  بر قرارگرفتن ملكشان در خيابان 

شهرداري گرديد و در حال حاضر چند روز است كه تعدادي از    ٤٧٧تومان صادر شد و منجر به ورود به ماده    ٩٠٠ميليارد و    ٢١دادگاه رأي به نفع آنها به مبلغ  
ه است و از آنجاييكه اين مبلغ در رديف بودجه  تعبيه نشده بود خواستار كسر از چند رديف ديگر و  ماشين هاي شهرداري به جهت بدهي اين حكم ضبط شد

در ادامه آقاي هادي رمضاني، رييس كميسيون توسعه پايدار شوراي شهر رشت افزود: يكي از مشكالتي    افزايش رديف ديون در فرصت باقي مانده سال را داريم.
اين   برقرار نمي است كه به موقع شهروند شاكي فراخوان نميكه در حوزه حقوقي داريم  با تعلل در انجام امور و كوتاهي باعث  شود و تعامل  شود. چرا ما بايد 

  كند. كند صرف جريمه هاي سنگين اين چنيني شود  و با مبالغ كمتر پرونده ها خاتمه پيدا ميشويم كه پولي كه شهرداري به سختي استحصال مي

افزايش  را:متن مصـوبه شـو پيشنهادي شهرداري در خصوص  با مفاد اليحه  فوريت  رديف    ضمن تصويب دو    ٥٠٣٠٣٠٠٣اعتبار 
مبلغ به  امالك  مجموعاً  غرامت  هزينه  پرداخت  بابت  تملك)  از    و   ريال  ٢٤٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  (ديون  مذكور  مبلغ  كسر  هاي با    رديف 

  ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٥٠٣٠٣٠٠٣به رديف بند و اضافه نمودن   ١٩پيشنهادي در  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضويانسيد حسين   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

به    ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٩٢١  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري ثبت شده 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  حسب درخواست    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٥شماره  

با  شركاء  و  حاجتي  مسعود  رأي    ١-١-١٠٠٩٣-٢٧-١نوسازي    كد  آقاي  تقسيط  بابت 
مبلغ   به  صد  ماده  پايان  ريال    ٩٤/ ٠٦٨/ ٦٤٠/ ٠٠٠كميسيون  پروانه    زمان  تا  اعتبار 

 مطالبات   اجرايي تقسيط  نامهآيين    ٥  ماده  ٢  به اينكه تبصره  توجه  )، با١٤٠٢/ ٠٥/ ٠٤(
مبلغ   اختيارات   سقف   رشت   شهرداري تا  باشد  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  تقسيط  مي  ،  ريال 
) از  ريال٢٨/ ٢٢٠/ ٥٩٢/ ٠٠٠(مبلغ    %٣٠نسبت به تقسيط    ؛در نظر دارد  رشت  شهرداري

تقسيط مابقي تا زمان اعتبار پروانه مورخ    به صورت پيش پرداخت و مبلغ فوق الذكر  
  به صورت نقد   ريال  ٥٤/ ٦٨٦/ ٦٩٦/ ٠٠٠  بلغ با توجه به اينكه عوارض به م  ١٤٠٢/ ٠٥/ ٠٤

  پرداخت مي گردد، اقدام نمايد. توسط متقاضي 

ــيون  در كميسـ
وبودجـه  برنامه 
و حقوقي شـورا 
مطرح و پس از 
بحــث و تبــادل 
نظر و اخذ رأي 
ــه  ــا اليحــ بــ
پيشــــــنهادي 
  موافقت گرديد.  

١/١٢/١٤٠٠  ٣٣  
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شـورا:  مصـوبه  رأي    متن  بابت  شركاء  و  حاجتي  مسعود  آقاي  بدهي  تقسيط  درخصوص  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  با 
تقسيط مابقي تا    وريال    ٩٤/ ٠٦٨/ ٦٤٠/ ٠٠٠) از مبلغ  ريال٢٨/ ٢٢٠/ ٥٩٢/ ٠٠٠(مبلغ    %٣٠پرداخت  كميسيون ماده صد، به صورت پيش

به    ريال  ٥٤/ ٦٨٦/ ٦٩٦/ ٠٠٠  بلغ) برابر آيين نامه تقسيط مطالبات شهرداري و پرداخت عوارض به م ١٤٠٢/ ٠٥/ ٠٤زمان اعتبار پروانه (
   ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. توسط متقاضي صورت نقد

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت    ١٤٠٠/ ١٢/ ٥مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤١٧٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات    ٤پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/  ١٢/ ٧مورخ    ٣٢٠٨شده در دبيرخانه شورا به شماره  

  به شرح؛   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥شهر رشت مورخ  اسالمي  جلسه شوراي بيستمين 

ذكر شده كه با اعتراض    ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٩اي  يب قيمت منطقه تعرفه الزم است تاريخ تصو  ١در ماده  
  .االثر شده است اصالح گرددهيأت تطبيق ملغي

تعرفه چيست؟ پس    ٢هاي توافقي» در تبصره بند (ب) ماده  منظور شورا از «پذيرش كدپهنهـ ٢
  .از رفع ابهام (در قالب مفاد تعرفه) اعالم نظر خواهد شد 

)، شهرداري  ١٣٩٠/ ١/ ٢٨اصالحي قانون شهرداري (مصوب   ١٠١ماده   ٣بر اساس تبصره   ـ ٣
) قانون  ١هاي تفكيك و حداقل نيازهاي شهري موضوع ماده (مكلف است با رعايت حد نصاب 

هاي خدمات عمومي تا سقف بيست و پنج  نوسازي و عمران شهري متناسب با كمبود سرانه 
محاسبه بعالوه با توجه به ارزش   ) ملك براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي%٢٥درصد ( 

) از باقيمانده ملك براساس  %٢٥افزوده ايجادشده از عمل تفكيك تا بيست و پنج درصد ( 
قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري براي تأمين اراضي مورد نياز احداث  

كه تفكيك يا افراز  تعرفه در حدي  ٥شوارع و معابر عمومي شهر اعالم نظر نمايد. بنابراين ماده 
االجرا شدن اين قانون بدون كسب نظر از شهرداري صورت گرفته به  اراضي را كه پس از الزم 
هاي موصوف عوارض در نظر گرفته مغاير قانون است همچنين تجويز  جاي دريافت قدرالسهم 

  دريافت قدرالسهم فضاهاي عمومي به جاي عوارض از تفكيك يا افراز اراضي غيرمشمول اين
 .قانون مغاير با قانون خواهد بود
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تعرفه چيست؟ آيا تغيير كاربري اراضي در طرح   ١٠منظور از تغيير كاربري اراضي در ماده  ـ ٤
جديد نسبت به طرح قديم است و يا تغييرات ضوابط شهرسازي اراضي در طرح تفصيلي و  

خواهد شد. ضمنَا تبصره   تغييرات بعدي آن؟ پس از رفع ابهام (در قالب مفاد تعرفه) اعالم نظر
هاي شماره  درصد از خالص اراضي با توجه به نامه  ٣٥تعرفه دائر بر دريافت  ١٠ماده   ٢

مقام دبير شوراي نگهبان  قائم   ١٣٩٠/ ٢/ ١٤  -٩٠/ ٣٠/ ٤٢١٨٢و   ١٣٨٩/ ١١/ ٢٠ - ٨٩/ ٣٠/ ٤١٤٨٣
فقهاي معظم شوراي نگهبان اخذ عين زمين در   ١٣٩٠/ ٢/ ٧مبني بر اين كه طبق نظر مورخ  

صورتي كه عين آن مورد نياز نباشد خالف موازين شرع است. همچنين تباصر ماده مرقوم كه  
قانون    ٥متضمن اخذ اين عوارض از متقاضيان تغيير كاربري قبل از تصويب كميسيون ماده 

تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است مغاير آراي هيأت عمومي ديوان عدالت  
- ١٣٩٦،٧٨٣/ ٦/ ١٤- ٥٦٣و٥٦٤و٥٧٢، ١٣٩٦/ ٥/ ١٠- ٤٣٩،  ١٣٩٦/ ٢/ ١٩-١٢٥اداري از جمله  

  .است  ١٣٩٦/ ٧/ ١٨-٦٦٤و   ١٣٩٦/ ٧/ ٤-٦٤٧، ١٣٩٦/ ٦/ ٢٤

  ١٣٧٠مصوب    -قانون مجازات اسالمي   ٢نظر به اينكه تعيين جرم و مجازات آن مطابق ماده  ـ  ٥
مواد    ٣٧و    ٣٦از وظايف خاص مقنن است و مطابق اصول     ١٨و    ١٣،  ١٢قانون اساسي ج.ا.ا. و 

اسالمي  مجازات  مقننه    ١٣٩٠مصوب    -قانون  قوه  اختيارات  از  مجازات  و  جرايم  انواع  تعيين 
تعرفه دائر بر عوارض چند برابري تابلوهاي تبليغاتي بزرگتر    ٣٠ماده    ٢باشد بنابراين تبصره  مي

يغاتي  تعرفه دائر بر عوارض چند برابري تابلوهاي تبل  ٣٠ماده    ٦از تابلوهاي استاندارد، تبصره  
ماده   حفاري   ٣٩غيرمجاز،  ترميم  هزينه  برابري  پنج  مطالبه  بر  دائر  ميزان  تعرفه  بر  زائد  هاي 

نامه شهرداري و جريمه سه، پنج و ده برابري اقدامات عمراني غيرمجاز مغاير  مندرج در موافقت 
  .قانون است 

رديف  ـ  ٦ به  توجه  شماره    ١٠و    ٩،  ٨،  ٧هاي  با    ١٤٠٠/ ١٠/ ٥-٤٣٩٣٧دستورالعمل    ١پيوست 
شهرداري  دهياري سازمان  و  ماده  ها  و  كشور  ايجادشده    - تعرفه  ١٦هاي  ارزش  مازاد  عوارض 

اعيانات  پايه  تراكم  بر  مازاد  از  پروانه ساختمان در حد    -ناشي  است عوارض  مطرح  اين سؤال 
مي  محاسبه  تعرفه  قسمت  كدام  طبق  پايه  تبصره  تراكم  اصالح  به  توجه  با    ١٦ماده    ٢شود؟ 

حداقل    تعرفه، يا  است  تفصيلي  طرح  در  مقرر  تراكم  حداقل  ساختماني  پايه  تراكم  معيار  آيا 
تبصره مفاد  به  توجه  با  نظر؟  مورد  ملك  براي  مقرر  اين    ١٦ماده    ٥و    ٣هاي  تراكم  آيا  تعرفه، 

ماده   كميسيون  اعطايي  تراكم  به  صرفاً  تراكم  مي   ٥عوارض  بر  زائد  بنا  اضافه  يا شامل  و  شود 
ابقايي   كميسيون مجاز  ماده  توسط  مي   ١٠٠هاي  به  نيز  مستنداً  ثانياً  رويه  گردد؟  وحدت  رأي 

عمومي    ١٣٨٨/ ٩/ ٢-٦٤٨و    ١٣٨٦/ ١١/ ٧-١٢٨٢،  ١٣٧٠/ ٩/ ١٢مورخ    ١٢١-١٢٢شماره   هيأت 
قانون مدني تسري قوانين و مقررات را صرفًا معطوف    ٤ديوان عدالت اداري مقنن به شرح ماده  

اً در مورد قوانين اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و ساير  به آينده قلمداد نموده و منحصر
تعرفه در حدي كه عوارض    ١٦ماده    ٨  مقررات برخوردار از اين اختيار نيستند. بنابراين تبصره 

ارزش افزوده ساختمان مازاد بر تراكم پايه را به قبل از تاريخ تصويب تسري داده مغاير قانون  
  .است

بخشن ـ  ٧ به  التفات  رديف    ١٣٩٩/ ٩/ ٣٠مورخ    ١٥٢٥١٢امه شماره  با  و  محترم كشور    ٢٠وزير 
شماره   شهرداري   ١٤٠٠/ ١٠/ ٥-٤٣٩٣٧دستورالعمل    ٢پيوست  دهياري سازمان  و  كشور  ها  هاي 

كسر    ٢٦ماده    ٢بند   و  حذف  تأمين،  عدم  عوارض  اخذ  متضمن  كه  آن  ذيل  تبصره  و  تعرفه 
  .دالت اداري استباشد مغاير آراي هيأت عمومي ديوان عمي  پاركينگ 

نامه ساماندهي تبليغات محيطي اشاره شده  تعرفه به آيين   ٣٠در بند (الف) و تبصره ماده   ـ  ٨
  .الزم است تاريخ تصويب آن ذكر گردد

ماده   ـ  ٩ خصوص  دستگاههاي    -تعرفه   ٣٣در  استعالم  شامل  آيا  كارشناسي  خدمات  بهاي 
بازديد ميداجرايي مي ازاي  به  اين وجوه  يا شامل  باشد؟ آيا  از ملك مورد نظر مؤدي است  اني 
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  باشد؟ موارد عدم نياز به بازديد كارشناسان شهرداري نيز مي 

رديف   ـ  ١٠ به  التفات  شماره    ١با  سازمان    ١٤٠٠/ ١٠/ ٥-٤٣٩٣٧دستورالعمل    ٢پيوست 
دهياري شهرداري  و  ماده  ها  كشور  آراي    - تعرفه  ٤٢هاي  مغاير  امالك  موقت  استفاده  عوارض 

  .ديوان عدالت اداري است لكن كماكان در فهرست تعرفه وجود دارد هيأت عمومي

ماده   ـ  ١١ طرح   ١٦اوالً  تهيه  نحوه  بر  ناظر  عمران شهري  نوسازي و  توسط  قانون  عمراني  هاي 
  ٢نامه اجرايي تبصره  آيين   ٣ماده    ٢شهرداري جهت تصويب شوراست. ثانياً به موجب تبصره  

الزحمه كارشناسان هيأت ارزيابي به عهده  ي پرداخت حق قانون نوسازي و عمران شهر  ١٦ماده  
ماده   بنابراين  است.  خدمات   -تعرفه   ٥١شهرداري  كه  امالكارزيابيازكارشناسيناشيبهاي 

طرح  در  واقع  امالك  مالكان  به  موصوف  دستمزد  تحميل  مي متضمن  عمراني  مغاير  هاي  باشد 
  .شورا محل ترديد است  مقررات است علي اي حال حذف شدن و يا نشدن آن توسط

ماده   ـ  ١٢ تفاوت  آنجاكه  كاربري    - تعرفه  ١٠از  تغيير  از  ناشي  ايجادشده  ارزش  مازاد  عوارض 
هاي مصوب شهري مشخص  عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير طرح   - تعرفه   ٥٩اراضي و ماده  

  . گرددنيست عوارض مضاعف تلقي و مغاير سياستهاي عمومي دولت محسوب مي

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
در خصوص  اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و بهاي   ١٤٠٠/ ١٠/ ١٥شهر رشت مورخ  اسالميجلسه شوراي  ٢٠مصوبه    ٤ـ در خصوص بند  

  : "رشتشهرداري ١٤٠١خدمات پيشنهادي سال 
اي بوده است لذا ضمن پذيرش ايراد وارده، تاريخ دقيق تصويب، : اصالحيه تعرفه قبل از تصويب اصالحيه ارزش (قيمت) منطقه١بند  

  اعمال مي گردد. 
از پذيرش قرار گفته كه پس  Tهايي است كه در آن كنار پهنه تعيين شده در طرح تفصيلي كلمه هاي توافقي كد پهنه:كد پهنه٢بند  

، آن پهنه براي همان ملك تثبيت خواهد شد. لذا نحوه نگـارش ٥٩پهنه مشخص شده توسط مالك و پرداخت عوارض موضوع ماده  
تعرفـه بـه منزلـه   ٥٩تبصره: پرداخت عوارض موضوع مـاده  "تبصره مورد نظر با عنايت به مشروحه فوق و پذيرش ايراد وارده، از  

تـوافقي بـراي آن ملـك تثبيـت   ، كد پهنه٥٩تبصره: با پرداخت عوارض موضوع ماده  "به    "باشد. هاي توافقي ميپذيرش كد پهنه
  اصالح گرديد.  "گردد. مي

 ١٠١تعرفه كه مربوط به تاريخ  قبل از ابالغ اصـالحيه مـاده    ٥:در راستاي پذيرش ايراد وارده براي عناوين آن قسمت از ماده  ٣بند  
  گردد. اصالح مي "عوارض  تفكيك و افراز اراضي"رح ها ميباشد،  به شقانون شهرداري

  ٥تعرفه براساس درخواست تغيير كـاربري توسـط متقاضـي و طـرح پرونـده در كميسـيون مـاده    ١٠:عوارض موضوع ماده  ٤بند  
 باشد. باشد. به عبارت ديگر عوارض از طرح قديم به جديد نبوده بلكه از طرح موجود به طرح مورد تقاضاي مالك ميمي

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۵٢ ~ 
 

  

  

  در راستاي پذيرش ايراد وارده موارد اصالحات به شرح ذيل اعمال مي گردد؛  

  به شرح ذيل اصالح مي گردد؛   ١٠الف) بند الف ماده 

ايجاد شده ي ناشي از تغيير پهنه اراضي به ازاي يك متر مربع عرصه برابر طرح تفصيلي جديد براساس  الف: عوارض مازاد ارزش 
  به شرح زير محاسبه مي شود.  ٥توسط متقاضي و طرح پرونده در كميسيون ماده درخواست تغيير پهنه 

  ٢تبصره   ٤در خط    "طرح هاي اجرايي"پس از عبارت    "و يا معادل ريالي آن را برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري"  ب) عبارت 
  همين ماده اضافه گرديد. 

 تعرفه حذف گرديد.  ١٠ماده   ٥ج) تبصره 

  ش ايراد وارده؛  ضمن پذير :٥بند 

تعرفه نحوه محاسبه به صورت جدول، ذكر گرديده كه در آن چند برابري عوارض حذف شده است.   ٣٠ماده    ٦و    ٢الف:در تبصره  
  كتابچه اصالحي) ٢٢و  ٢١(صفحات 

  تعرفه تحت عنوان جريمه حذف گرديده است.  ٣٩ماده   "ي"ب: بند 

  تعرفه محاسبه ميگردد.  ١٢ني پايه، مطابق ماده :عوارض پروانه ساختمان در حد تراكم مسكو ٦بند 

ذكر شده است، لذا معيار تراكم پايه    % ٨٠در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر رشت تراكم مسكوني پايه به صورت عام،  
ماده    ٢تبصره  باشد كه در  مساحت قطعه مالكيت در هر نوع كاربري معادل احداث بنا به صورت مسكوني مي  %٨٠ساختماني معادل  

  ذكر شده است.  ١٦

  ضمن پذيرش ايراد وارده؛  

  ، حذف گرديده است. ١٠٠ماده   براي اضافه بناي زائد بر تراكم مجاز ابقايي توسط كميسيون  ١٦ماده   ٣الف؛ تبصره 

  به شرح ذيل اصالح ميگردد:   ١٦ماده   ٥ب؛  تبصره 

  ٢١١،   ١١٢S،S111  ،   S121و (تجاري متمركز) ( M (تجاري نواري)(هاي  پهنه ) بناي ابقايي در اعيان مسكوني احداثي در  Mضريبِ ("
S ،S123، S122 ،S213  ،S212  برابر ضريب پهنه  ((R     به كاربري مسكوني در جداول شماره همين ماده، مالك عمل    ٢(مسكوني) 

  "گيرد. محاسبه قرار مي 

بخشنامه شماره   استناد  به  تراكم  بر  مازاد  عوارض  بخشنامه صورت مي   ٧١/ ٣/ ١٩  - ٥٣٠٣/ ١/ ٣/ ٣٤ج؛اخذ  راستا  اين  در  كه   پذيرد 
   گرديد.  ١٦ماده  ٨هاي مندرج در بند ج و د تبصره مزبور جايگزين بخشنامه 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۵٣ ~ 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  تعرفه به شرح ذيل اصالح ميگردد:  ٢٦ماده   ٢: ضمن پذيرش ايراد وارده پاراگراف اول بند ٧بند    

P و    مسكوني  كاربري  در ١٠P شهرداري  عمومي توسط    پاركينگ  تامين  هزينه  هر واحد  متراژ  ازاي   به  مسكوني  غير  كاربري  در  ١٥
) در  ١) (پيوست شماره  ٥براي مؤديان مشمول بند (ت) دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر رشت (مصوب كميسيون ماده  

  درخواست احداث بنا يا صدور پروانه ساختماني 

  گردد. مي ) اعمال ١٣٩٥/ ١٠/ ٤:ضمن پذيرش ايراد وارده، تاريخ مصوبه آيين نامه ساماندهي تبليغات محيطي (٨بند 

شود و منجر به ارائه خدمات به  باشد كه بر روي  كد نوسازي  هر ملك ثبت مي هايي مي :حق كارشناسي براي كليه درخواست ٩بند  
  گردد. مانند بازديد كارشناسي از سوي شهرداري مي 

، تحت عنوان ٤٢فه ماده  :ضمن پذيرش ايراد وارده عوارض بهره برداري موقت امالك حذف گرديده است و در فهرست تعر١٠بند  
  گردد. اصالح مي  روهاادهياز معابر و پ  يبردارعوارض بهره 

  تعرفه حذف گرديده است.  ٥١:در راستاي پذيرش ايراد وارده در اين بند، ماده ١١بند 

ير يافته و در  (الزم به توضيح است در فايل پيوستي ارائه شده به جهت مشخص شدن اعمال ايراد وارده، كل ماده به رنگ قرمز تغي
به همين شكل تغييرات  درج   "(حذف)"انتهاي همان ماده عبارت  گرديده است. در ساير مواردي كه در تعرفه حذف صورت گرفته 

  درج شده است.)

ماده  ١٢بند   موضوع  عوارض  ماده    ١٠:  كميسيون  در  پرونده  طرح  و  متقاضي  درخواست  براساس  ديگر    ٥تعرفه  عبارت  به  ميباشد 
باشد عوارض موضوع ماده  از طرح قديم به جديد نبوده بلكه از طرح موجود به طرح مورد تقاضاي مالك مي   ١٠ماده  عوارض موضوع  

  اند.  براي امالكي است كه در طرح تفصيلي جديد نسبت به طرح قديم منتفع شده ٥٩

حضور    تقديم  استحضار  جهت  است  رسيده  چاپ  به  آن  در  كه  تعرفه  اصالحات  حاوي  محلي  روزنامه  نسخه  يك  تصوير  انتها  در 
 ) ٢ميگردد. (پيوست شماره  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعيسيد شمس    ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۵۴ ~ 
 

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده در   ١/١٢/١٤٠٠مورخ    ١٣٩٣١/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
- مصوبات بيست و چهارمين  ١پيرامون اعتراض به بند  ١٤٠٠/ ٧/١٢مورخ  ٣٢٠٣دبيرخانه شورا به شماره 

  به شرح؛   ١٣/١١/١٤٠٠شهر رشت مورخ  اسالمي  جلسه شوراي  
) قانون مذكور  ٢٢نامه اجرايي ماده (آيين   ٥خدمات كشوري، ماده  قانون مديريت    ١٧مطابق ماده  

هاي اجرايي  هيأت وزيران دستگاه   ١٣٨٤/ ١٢/ ١٥هـ مورخ  ٣٤٦١٣/ت ٨٤٥١٥نامه شماره  و تصويب 
شركت مي با  قرارداد  عقد  با  و  عمومي  مناقصه  طريق  از  تعيين  توانند  غيردولتي  مؤسسات  و  ها 

ريزي كشور يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  نامه صالحيت شده توسط سازمان مديريت و بر 
تصويب  موضوع  پيمانكاري  قراردادهاي  نمونه  قالب  شماره  (در  مورخ  ٢٧٥٠٦/ت ٣٨٣٢٦نامه  هـ 

فعاليت مشخص١٣٨١/ ٩/ ٥ اساس  بر  معين )  كار  به ، حجم  كل  قيمت  و  كار  واحد  هر  قيمت  طور  ، 
صورت خريد خدمت،  ها به ي انجام تصديشفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را برا

مشاركت يا واگذاري مديريت تأمين نمايند. در قراردادها به هيچ وجه به موضوع نيروي انساني،  
اشاره  به مشابه  موارد  و  آنها  تعداد  خصوصي،  شركت  كاركنان  مزاياي  و  حقوق  افراد،  كارگيري 

بنابراين بند   با افزايش  ١نشود.  نگهباني    ٢٥  مصوبات دائر بر موافقت  درصدي قرارداد حفاظت و 
تصفيه  فضاي سبز،  قراردادهاي  كاهش  رفت  بدون  و  نماينده  خانه  توضيحات  به  توجه  با  روب  و 

  . شهرداري (كارشناس مديريت حراست) صحيح نيست

      

  مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا،    متن مصـوبه شـورا:
درصدي قرارداد حفاظت و   ٢٥فزايش  ا  در خصوص  ١٤٠٠/ ١١/ ١٣شهر رشت مورخ  اسالميجلسه شوراي  ٢٤مصوبه  ١ـ در خصوص بند  

  :  نگهباني
به   باتوجه  نيرو،   تعداد  با  قرارداد  موضوع  ارتباط  و عدم  كار  واگذاري حجمي  درخصوص  تطبيق  محترم  هيئت  نظر  پذيرش  ضمن 
نيروهاي   از  تعدادي  شدن  بازنشسته  همچنين  و  شهرداري  و ساختمان هاي  اماكن  تعداد  افزايش  واسطه  به  نگهباني  پهنه  توسعه 
افزايش يافته و   نگهباني  به شركت طرف قرارداد در بخش حفاظت و  نگهبان رسمي و قراردادي شهرداري، حجم كار واگذار شده 

  ست. قرارداد ه  %٢٥شهرداري ناگزير به افزايش 
هدف از توضيحات ارائه شده نماينده شهرداري نيز اين بوده كه درحال حاضر افزايش حجم كار نگهباني، به جهت ضرورت و تامين  

  امنيت، به ناچار از محل نيروهاي ساير بخش هاي حجمي واگذار شده، انجام و تامين گرديده است.  
 يه خانه و رفت و روب، نيروي جديدي در اين بخش ها جايگزين نخواهد شد. همچنين با خارج كردن اين تعداد نيرو از فضاي سبز، تصف 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  عاشريرضا   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۵۵ ~ 
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

  

٤  

  ١ـ٤

  

  

ثبت    ١٤٠٠/ ١٢/ ٣مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٠٣٦نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
به شماره   مصوبات    ٢پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ١٢/ ٧مورخ    ٣٢٠٤شده در دبيرخانه شورا 

  به شرح؛  ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠شهر رشت مورخ  اسالمي جلسه شوراي بيست و پنجمين 

بند   بر    ٢در خصوص  دائر  به  مصوبات  آقاي حسن سرمد  و جريمه ساختماني  تقسيط عوارض 
درصد مقرر    ٣٠پرداخت نامبرده كمتر از  ريال قطع نظر از اينكه پيش   ٥٢/ ٣١٣/ ٤٧١/ ٠٠٠  مبلغ 

ماده   فاصله  آيين   ٥در  و  اقساط  مبلغ  و  تعداد  است  شهرداري  مطالبات  تقسيط  اجرايي  نامه 
ب آن  اختيار  تفويض  از  و  است  نشده  تعيين  آنها  نيامده  زماني  ميان  به  نيز ذكري  ه شهرداري 

  .سازي شوداست. شايسته است شفاف 

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛   متن مصـوبه شـورا:
تقسيط عوارض و جريمه ساختماني  در خصوص    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠شهر رشت مورخ  اسالميجلسه شوراي  ٢٥مصوبه    ٢ـ در خصوص بند  
ريال با مصوبه شورا  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠آيين نامه اجرايي تقسيط، تقسيط مبالغ باالي    ٥ماده    ٢:با عنايت به تبصره  "  آقاي حسن سرمد

  و برابر آيين نامه تقسيط مطالبات شهرداري خواهد بود. 
ه صورت علي الحساب از مؤدي اخذ شده تا پس از صدور مجوز از سوي شورا، شهرداري برابر آيين نامه  مبلغ بدهي، صرفاً ب  %٢٠لذا  

 تقسيط مطالبات عمل نمايد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١۵۶ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٤

ثبت    ١٤٠٠/ ١٢/ ٣مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٠٣٦نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات    ٣پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/  ١٢/ ٧مورخ    ٣٢٠٤شده در دبيرخانه شورا به شماره  

  به شرح؛  ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠شهر رشت مورخ  اسالمي جلسه شوراي بيست و پنجمين 

و روب شه  ـ   اينكه رفت  به  طبقه نظر  ذيل كد  جزء خدمات شهري  دارد    ٢٠٣بندي  ري  قرار 
ضوابط اجرايي بودجه    ٣بند    ١٣بنابراين توسعه اختيارات تفويضي به شهردار موضوع تبصره  

اي تأثيري  هاي سرمايه شهرداري رشت در خصوص مصرف اعتبارات تملك دارايي   ١٤٠٠سال  
ويز تمديد قرارداد رفت و روب است  بر امور خدماتي شهر ندارد. چنانچه منظور از مصوبه تج

  . الزم است حداكثر مدت تمديد قرارداد تعيين و اعالم شود

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛   متن مصـوبه شـورا:
در خصوص افزايش اختيار شهردار به منظور    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٠مورخ  شهر رشت  اسالميجلسه شوراي  ٢٥مصوبه    ٣ـ در خصوص بند  

شهرداري رشت ، رفت و روب شهري در بخش هزينه هاي عمراني ديده شده بود    ١٤٠٠تمديد قرارداد رفت و روب :در بودجه سال  
  اصالح و به بخش هزينه هاي جاري منتقل شده است.  ١٤٠١كه در بودجه سال  

 و روب است كه حداكثر با تمديد به مدت يك ماه موافقت شده است.  تمديد قرارداد رفت مصوبه اخير نيز در واقع مجوز

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضويانسيد حسين   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه   رديف 

٥  

نامه شماره ش پاسخ شهردار محترم رشت طي  به  توجه  با  اعضاي محترم شورا  استيضاح  مورخ    ١٤٠٠-٢٢٨٤٠٩رـ  بررسي طرح 
شماره    ٨/١٢/١٤٠٠ نامه  به  پاسخ  مورخ  ٣١٧٢/١٤٠٠در  شماره  ٥/١٢/١٤٠٠/ش  به  شورا  دبيرخانه  در  شده  مورخ    ٣٢١٠ثبت 

  به شرح؛  ١٨/١٢/١٤٠٠
هاي شهرداري صرفاً از حيث نظارت قانوني  ضمن آگاهي و تأكيد بر محدوديت قانوني خود از حيث مداخله مستقيم در عزل و نصب سوال اول:

اب و  عالي تــذكر داده شــد كــه در انتخــ المال و تحقق بودجه مصوب شهرداري، به جناببر عملكرد مديريت شهري و رعايت صرفه و صالح بيت
انتصاب مديران خود، بر مبناي دستورالعمل و ضوابط موجود و با عنايت به تجربه، تخصص و تعهد، در راستاي رعايت مصالح شــهر و شــهروندان  

رر و  توجهي به تذكرات مكاقدام نموده و از پرسنل كارآزموده و مجرب و متعهد شهرداري استفاده نماييد. لذا شما با ناديده گرفتن اين مهم و بي
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ايد؛ فلذا پاسخ ارائه شــده  المال را فراهم آوردهاصرار بر درستي عملكرد خود، موجبات نارضايتي شهروندان و خسران شهرداري و زايل شدن بيت
 كننده تشخيص داده نشد.قانع

سابقه با تطبيق شرايط احــراز  مديران بادرخصوص انتصابات مديران؛ انتخاب و يا پرورش مديران جديد از بدنه كارشناسي و يا  پاسخ شهردار؛
هاي مــديريتي و اخــذ تاييــدات الزم  از  كاركنان اعم از تجارب مأخوذه، مدارك تحصيلي، صالحيت عمومي و تخصصي پيش از انتصاب در پست

صابات در شهرداري رشــت بــر اســاس  هاي آينده مد نظر قرار گرفته و تالش براين است نظام انتريزينهادهاي نظارتي در كليه انتصابات و برنامه
خوشــبختانه نتيجــه ايــن اقــدامات امــروز   .ساالري و با هدف بهبود عملكرد و ارائه خدمات مناسب به شهروندان صورت پــذيردعدالت و شايسته

  هاي اجرايي در شهرداري و تحقق بودجه مؤيد اين موضوع است.ملموس بوده و پويايي اخير كليه حوزه

هاي طرف قــرارداد، بــه كــرات  پياده برابر قراردادهاي منعقده با شركتهاي عابرع رفع نواقص و اجراي كامل و ساماندهي پلموضو  سوال دوم:
-هاي موجود به گونهعالي در طرح سئوال قبلي، مبني بر انجام اقدامات حقوقي به منظور اصالح پلمورد تذكر واقع شده كه عليرغم پاسخ جناب

مبني بر اينكه فقــط    ١/١٢/١٤٠٠تاريخ  برداري و استفاده عموم را داشته باشد و پاسخ ارائه شده در مرحله دوم طرح سئوال بهاي كه قابليت بهره
يعني يك روز بعد از ارائه گزارش و پاسخ   ٢/١٢/١٤٠٠باشد، برابر بررسي ميداني انجام شده در تاريخ پياده خراب ميهاي عابردستگاه از پل  ٥/٢

دستگاه نيمه سالم و صــرفًا    ٦قابل استفاده بوده و  ها خراب و غيردستگاه از پل ٧شورا، كه مستندات آن نيز ارائه مي گردد، تعداد شما در صحن 
ها، عدم نظافت و نظارت بر اين امر، ساكن  برقي پلباشد. ضمن اينكه عالوه بر مشكل خرابي آسانسور و پلهدستگاه سالم و قابل بهره برداري مي  ٥

ها را براي شــهروندان دشــوار و  هاي بالصاحب كه همه اين موارد در عمل، استفاده از پلها و تجمع سگها در محل پلن افراد معتاد در شبشد
  حتي غيرممكن نموده و مورد گاليه مكرر شهروندان است.

كه در شب به دليــل  باشد درحاليتوسط نگهبان ميها عدم امكان استفاده در شب به دليل قفل نمودن درب ورودي  مسئله ديگر در خصوص پل
جاري  ماهه سال  ١١هاي عابر پياده در  خلوت بودن مسير و باال بودن سرعت خودروهاي عبوري، تردد دشوارتر بوده و برابر آمار راهور تعداد  فوتي

در رفع خطرات جاني ناشي از تصادفات عابرين باشــد   تواند عامل موثريهاي عابر از اين جهت كه ميلذا مسئله پل باشد.نفر مي ٢٤شهر رشت، 
رغــم ادعــاي  ايم اما تاكنون علــياز ابتداي اين دوره مورد توجه شورا بوده و همواره خواستار اصالح و انجام صحيح قرارداد به نفع شهروندان بوده

  اصالح و رفع موانع، نتيجه عملي موثري ديده و ارائه نشده است.
شــوراي محتــرم بــه شــماره    ٢١/١١/١٤٠٠/ش مــورخ  ٣٠٢١/١٤٠٠موضوع مكاتبه شــماره   ٥پاسخ قبلي در خصوص بند  پيرو پاسخ شهردار؛

هاي عابر پياده جانبازان  هاي عابر پياده؛ آسانسورهاي پلو ضمن تأييد گزارشات تفصيلي ارائه شده در خصوص پل  ١/١٢/١٤٠٠مورخ    ٢٢٣١٤٧
برداري نداشته و گاهاً درب ورودي پل بسته بوده كه  دهي و بهرهه قريب به يك سال قابليت سرويسگذاري شركت طلوع طالئيبا قرارداد سرمايه

هاي صورت گرفته و اقــدامات حقــوقي  آفرين نيز بوده است. لذا حسب پيگيريكل سازه قابليت استفاده توسط شهروندان را نداشته و بسيار خطر
زمان حكم الزام به انجام تعهدات سرمايه گذار صادر گرديد كه جميع  انه بازگشايي گرديد و همها صادر و موتورخانجام شده، حكم فك پلمب پل

دهــي  برقي گرديده و در دسترس عموم قرار گرفت و در حال حاضر كل ســازه در حــال ســرويسپله ٨اندازي و اورهال كليه اقدامات منجر به راه
در خصــوص    مانده نيز صورت گرفته اســت.برقي باقيهاي الزم در خصوص تعمير دو پلهپيگيريبرقي روشن بوده كه پله ٧باشد. از اين تعداد مي
-برداري خارج بودند، با پيگيريگذاري شركت مرصاد شيمي و آفتاب گرافيك كه كالً خاموش و از حالت بهرههاي عابر پياده با قرارداد سرمايهپل

پــل از   ٨هاي آفتاب گرافيك و مرصاد شــيمي، پياده مكانيزه آسانسوردار شركتپل عابر ١٦ هاي صادره، از مجموعهاي صورت گرفته و اخطاريه
توجه به حريق صــورت گرفتــه و  اندازي گرديده و پل يخسازي باهاي مرصاد شيمي كامالً راهپل از پل ٣هاي قرارداد شركت آفتاب گرافيك و پل

باشند. الزم به ذكــر اســت پــل بلــوار شــهيد  م خرابي موجود، در حال تعمير و بازسازي ميپل جاده تهران روبروي  راهور استان با عنايت به حج
انــدازي  بهشتي نبش كوچه پژمان، به مدت دو سال بخش سازه آن فعال و در دسترس عموم بوده ولي به دليل مشكالت برقــي تاسيســات آن راه

هــاي  نمايد. شايان ذكر اســت پــلبرداري تبليغاتي نميگذار نيز بهرهسرمايهنگرديده است، لذا پل مذكور توسط شهرداري تحويل گرفته نشده و 
گذار در حال انجام است. شهرداري رشت  آميزي و تعميرات آن توسط سرمايهزمان عمليات رنگدهي بوده كه هممكانيزه هم در حال سرويسغير

هاي مرصاد شيمي و طلوع طالئيه نسبت به طرح پرونده آنان  وي شركتآمده و عدم انجام تعهدات به صورت كامل از سباتوجه به مشكالت پيش
نموده است كه به منظور تسريع در رسيدگي و اخذ نتيجه، مساعدت نماينده محترم شورا در كميسيون مذكور تاثيرگذار    ٣٨در كميسيون ماده  

حدوديتي تعيين نگرديده است و اصــل بــر اجــراي قــرارداد بــه  روز نيز مدر خصوص ساعت اجراي قرارداد در طول شبانه باشد.و مورد انتظار مي
-هاي عــابرپياده نياز به تصريح كتبي دارد لكن در خصوص پلهاي عابردهي پلباشد و ايجاد محدوديت در ساعت خدماتساعته مي ٢٤صورت 

به بامداد و عدم حضور متخصص به صــورت كامــل در   هاي پاياني منتهيخيز بودن استفاده از آن در ساعتپياده مجهز به باالبر به علت مخاطره
  پله فلزي تعبيه گردد.محل، در نظر است راه

رغم تذكرات پيشين مبني بر شناسايي و ساماندهي مشاغل پرترافيك شهر رشت بعنوان يكي از راهكارهــاي بهبــود وضــعيت  علي  سوال سوم:
و گذشت چند ماه از اولين تذكر، در عمل تاكنون هيچ اقــدام مــوثري بــه منظــور    هاي سطح شهرترافيكي در راستاي كاهش بار ترافيكي خيابان

اقدام    ٥٥ماده  ٢٠و بند    ١٠٠شناسايي صنوف مربوطه و ارائه طرح يا راهكار اجرايي صورت نگرفته و صرفاً به تشكيل پرونده براي كميسيون ماده  
 نع كننده تشخيص داده نشد.شده كه هدف و خواسته تذكر و طرح سئوال نبوده و ازاين جهت قا

  هاي صورت گرفته و اجماع كليه موارد در تكميل پاسخ ارسالي قبلي؛با توجه به مباحث مطرح شده، بررسي  پاسخ شهردار:
هاي  دسترسيتردد و بدون تسهيالت پاركينگ و يا  هاي جاذب سفر در معابر پر) چنانچه در گذشته نيز اعالم شده است جلوگيري از ايجاد سازه١
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هاست در ديگر شهرها عملياتي شــده اســت. طبــق كتابچــه  سنجي ترافيك بوده و اين مورد مدتحمل و نقل عمومي و مانند آن مستلزم عارضه
ند  مرتبه محسوب شده و نيازمهاي بلندطبقه روي پيلوت به باال جزء ساختمان٧متر يا    ٢٧هاي با ارتفاع بيش از  پيوست طرح تفصيلي ساختمان

-گانه به عنــوان پيشــاني خــدماتمحيطي است. بنابراين مناطق پنجشناسي، شهرسازي، ترافيكي، اقتصادي و زيستسنجي زمينمطالعات امكان
هاي  هاي در حال احداث و يا كسب مجوزكار و مانند آن بايد در خصوص سازههاي ساختماني، پايانرساني به شهروندان در خصوص صدور پروانه

گذار و متولي اصلي ترافيــك در شــهر انجــام داده تــا  مورد مذكور را با نظارت دقيق معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي به عنوان سياست قانوني
از    ٠٥/١٢/١٤٠٠مــورخ    ٢٢٧١٩٦شهري گردد. در همين راستا نامه شماره مانع افزايش زمان سفر و به تبع آن تأخير در سيستم سفرهاي درون

هاي مرتبط به تفكيك صــنوف مختلــف شناســايي  نقل و امور زيربنايي به مناطق با موضوع فوق ارسال گرديده كه كليه ساختمانومعاونت حمل
ســنجي ترافيــك  نقل و امور زيربنايي معرفي شوند، در اين راستا شرح خدمات عارضهوريزي به حوزه معاونت حملشوند و جهت بررسي و برنامه

صــالح،  هاي مرتبط در شهرداري تهيه شده و در ادامه ضمن اخذ مشــاور ذيشناسايي مشاغل پرترافيك، با همكاري حوزهشهر رشت با تأكيد بر 
پيگيري مجدانه در خصوص تسريع در انجام آن صورت گرفته و گزارش نتايج اقدامات انجام شده در هر مرحله به آن شــوراي محتــرم مــنعكس  

  خواهد شد.
هايي است كه در مسير اداري و اجرايي احداث قرار دارند و ساختمان داراي مجوزهاي الزم و داراي  ) شامل سازه١د () مسايل اعالم شده در بن٢

كه برخوردهاي  (نظر از آن كه سازه هاي مذكور به شكل غيرقانوني تغيير كاربري داده  كار از اين مسير قابل پيگيري و بررسي نيستند. صرفپايان
-توجه به اين كه از مراكز جذب سفر محسوب مــيها صورت گرفته است) و يا بدون تخلف در حال فعاليت هستند باآن الزم توسط شهرداري با

انديشــي كــرد. بــا توجــه بــه  ها چارهدهند و در سيستم ترافيك شهري موثر بوده و بايد براي آنشوند، حجم تردد بااليي را به خود اختصاص مي
چنين عدم تطابق نرخ رشــد وســايل  سازي معابر به خصوص در نقاطي كه تمركز مراكز جاذب سفر وجود دارد، همهاي باالي تملك و آزادهزينه

شهري با سرعت ايجاد معابر جديد و لزوم احداث معابر مطابق با طرح جامع حمل و نقــل و ترافيــك كــه ســند باالدســتي  نقليه و سفرهاي درون
مــدت و  مدت، ميــانهاي كوتاهأكيد بر احداث معابر جديد و اجراي دقيق طرح جامع در افقمحسوب شده و مصوب وزارت كشور است و ضمن ت

هيچ وجه  نقل و متوليان شهري در ديگر شهرهاي كشور نيز به آن تاكيد دارند فقط با آزادسازي و تملك بهوكه متخصصين حملمدت چنانبلند
هــا  جمله راهكارهاي اصلي و كالن حل مشكالت ترافيكي كالن شهرهاست كه بعضي از آنتوان مشكالت ترافيك را مرتفع كرد. موارد زير از نمي

 آماده اجرا در سطح شهر رشت و بعضي در مسير مطالعات و اخذ مجوزهاي الزم و تعدادي نيز مستلزم همكاري و همياري برون سازماني است.
روي،  محــور و تشــويق بــه پيــادهنقــل انســانوافيك حركت به سمت حملترين راهكارهاي كاهش معضالت ترترين و اصلي) يكي از اساسي٢-١

نقل عمومي و عدم اصالت به خودرو شخصي است. ايجاد محدوده طرح ترافيــك و كســب مجوزهــاي الزم در  وسواري و استفاده از حملدوچرخه
ت و كــاهش ســهم خودروهــا در معــابر، ايجــاد  ها توســط شــهرداري رشــ هاي گذشته، تكميل مطالعات مسير دوچرخه و آمادگي اجراي آنسال

هــا طبــق  هايي از كارهايي است كه توسط شهرداري صورت پذيرفتــه و اغلــب آنهاي آماده اجرا تنها نمونهروي و همچنين طرحتسهيالت پياده
هــاي قــاطع  ه و يــا مســتلزم حمايــتقانون منتظر اخذ مجوز يا همراهي از نهاد برون سازماني مانند شوراي ترافيك استان و يا پليس راهور بــود

  هاي نظارتي به خصوص شوراي محترم شهر رشت است.دستگاه
جايي روش ديگري در مسير  شهري و كاهش دسترسي و افزايش جابههاي كالن ترافيكي، تغيير جهات حركتي و شكل سفرهاي درون) طرح٢-٢

شهيد انصاري تا    –هاي آن، اصالح وضعيت تردد در تقاطع گلباغ نماز  سيدهي ميدان گاز و كاهش دستررفع معضالت حمل و نقلي است. سامان
دهي محدوده ميدان بسيج شامل ايجاد لوپ حركتي، يك طرفــه نمــودن بخشــي از  سطح شهيد باستاني شعار، طرح سامانابتداي تقاطع غير هم

  ٤مــاده    ١نامــه اجرايــي تبصــره  آيــين  ٦و    ٥ن (كه طبق ماده  هاي داراي مجوزهاي الزم از شوراي ترافيك استاخيابان شريعتي، تعدادي از طرح
هاست)  گير در خصوص مسايل ترافيك مراكز استانقانون اصالح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور تنها مرجع تصميم

چنــين  تبعات اجتماعي احتمالي قابل اجراست. همهاي مختلف به جهت جلوگيري از  هاي دستگاههاي اجرايي و حمايتاست كه با تامين بودجه
باشد در حال انجــام اســت  وندان عزيز نيز ميدي كه مطالبه شوراي ترافيك استان و رشت٨دهي محدوده خيابان معلم و هايي مانند سامانطرح
ي باشد، نيازمند صرف زمان است. ضــمن آن كــه  كننده سفرهاي واقعتوجه به جزئيات فني الزم و لزوم آماربرداري در زمان مناسب كه بيانكه با

هاي اجرايي  هايي از اين قبيل غير از تالش و پيگيري توسط شهرداري مسلتزم پشتيباني و حمايت كامل كليه دستگاهگردد اجراي طرحتاكيد مي
  و نظارتي است.

-ساله است روشي مهــم و مطمــئن در روان ٥تا  ٢هاي هاي كوچك كه داراي اعتبار در بازههاي خرد حمل و نقلي و اصالح هندسي) طرح٢-٣
سازي و افزايش انضباط ترافيكي به خصوص در هسته مركزي و نقاط داراي شرايط خاص اســت. طــرح ايجــاد ميانــه در بخــش شــرقي خيابــان  

اد بريدگي نادرست در معــابري  نقل به درستي اجرا نشد)، انسدورغم مستندات علمي كامل با مخالفت كمسيون حملشريعتي (كه متاسفانه علي
اي از معبــر شــهيد  جايي است ، خروج پــارك حاشــيهمانند خرمشهر، امام رضا(ع) و مدرس كه در راستاي اصل كاهش دسترسي و افزايش جابه

ميدان (كــه بــه  بهمن به سبزه ٢٢دهي نقطه اتصال خيابان رو و احداث مسير دوچرخه، طرح سامانو تكميل پياده ٥بهشتي در محدوده منطقه 
شهيد    طور موقت با تجهيزات ترافيكي اجرا شده و آماده دائمي شده است)، احداث دوربرگردان استاندارد در ميدان هفت آذر، بلوار امام رضا(ع) و

  كرد.ها اشاره  توان در اين خصوص به آنهايي است كه ميسطح گاز از جمله طرحبهشتي در محدوده چهارراه حشمت تا تقاطع غير هم
هــا  هاي كالن با توجه بــا ماهيــت آنهاي حمل و نقلي و به خصوص طرحشود. اول آن كه طرحدر پايان مجدد به سه نكته بسيار مهم اشاره مي

-طور مستقيم با زندگي اجتماعي شهروندان گره خورده است به تدريج بــهمستلزم صرف زمان الزم جهت تكميل مطالعات و اجرا بوده و چون به
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كه سياست كلي شهرهاي مانند رشت به عنوان بزرگترين شهر در نوار شمالي كشــور بــا بيشــترين جمعيــت مقــيم و  خواهد نشست. دوم آنثمر 
جايي و كاهش دسترسي در معــابر شــرياني و اصــلي(درجه يــك و دو) و  بايست افزايش جابهدرصدي جمعيت شب و روز مي٣٠اختالف بيش از 

شهري جز غير قابل حــذف زنــدگي  ترين موضوع آن است كه سفر درونجه يك و دو) باشد و آخرين و شايد مهممعكوس آن در معابر فرعي (در
ســازماني و  اجتماعي است و تغيير در آن حتي در جهت اصالح تبعات اجتماعي را به دنبال خواهد داشت و مســتلزم همكــاري و هميــاري بــرون

  شوراي اسالمي شهر است.خصوص  هاي نظارتي بهحمايت و پشتيباني دستگاه

كاري نيروهاي حجمــي اســت كــه  يكي از معضالت در بخش منابع انساني شهرداري، عدم پرداخت عادالنه حقوق، مزايا و اضافه  سوال چهارم:
رف  هــاي طــ هاي اين بخش توســط شــركترغم تذكرات پيشين مبني بر اصالح وضعيت پرداختيباشد. عليهمواره مورد اعتراض اين نيروها مي

  قرارداد از حيث تطابق با قانون و عدالت و لزوم دقت و نظارت بيشتر تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
موقع اين مبالغ، ماهانه پس از  هاي حجمي و با عنايت به اولويت شهرداري در پرداخت بهدر خصوص موضوع پرداخت به شركت  پاسخ شهردار:

در تاريخ مشخص و قبل از پرداخت حقوق و مزاياي پرســنل رســمي و    هاواحدهاي مربوطه مبالغ صورت وضعيتارسال حواله پرداخت از طرف 
هــاي حجمــي بــدون تــأخير  هاي شركتكه در اول هر ماه حقوق و مزاياي نيروهاي طرف قرارداد كارسازي، به طوريقراردادي به حساب شركت

باشد.  هاي حجمي و ارج نهادن به زحمات اين قشر زحمتكش مينيروهاي زيرمجموعه شركت  دهنده اولويت پرداختيگردد كه نشانپرداخت مي
گرديده است، پس از وصول پاسخ استعالم از اداره كل تعاون، كــار و  همچنين از آنجاييكه تاكنون پايه سنواتي تجميعي به كارگران پرداخت نمي

هاي مربوطه ضمن اصالح حقوق و مزايا بر اساس ضوابط موجــود،  در آناليز و مناقصه ٠٨/٠٦/١٤٠٠مورخ  ١٥٧١٤رفاه اجتماعي استان به شماره 
پايه سنوات تجميعي براي كارگران موصوف لحاظ گرديده تا اصل پرداخت عادالنه طبق ضوابط موجود براي ايــن قبيــل از كــارگران زحمــتكش  

روب و فضاي ســبز در  وپرداخت در قراردادهاي نيروهاي حجمي رفت ذكر است در راستاي اجراي عدالتمجموعه شهرداري لحاظ گردد. الزم به
  بيني گرديده است.كاري پيشكار و تعطيل، افزايش ميانگين اضافه١٤٠١سال  

عالي در پاسخ خود مدعي تكميل و ارسال  در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شركتي و قراردادي ايثارگر شهرداري رشت، جناب  سوال پنجم؛
و    ٢٤/١١/١٤٠٠مــورخ  ١٤٠٠-٢١٨٦٢٥مشمولين به استانداري جهت طي مراحل قانوني شده ايد در حاليكه برابر مكاتبات شــماره   نفر از  ١٩٦

كه تاريخ همه   ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٦٩٣و  ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٥٢٦و  ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٧٥٥و  ٢٨/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢١٢٩٤
نفر به استانداري ارسال شده كه حسب اطالع واصله يا نقص مدرك داشــته و يــا اصــوًال    ١٣٧باشد ليست  ميها بعد از ابالغ طرح سئوال اخير  آن

نفعان بخشنامه مزبور كه در شهرداري رشت شــاغل هســتند اقــدامي  رغم تذكر و مكاتبات انجام شده، براي ذيپرونده اي ضميمه نبوده، لذا علي
  صورت نگرفته است.

رئيس محترم    ٢٩/٣/١٤٠٠مورخ    ١٣١٦٠و براساس نامه شماره   ٠١/٠٤/١٤٠٠مورخ  ٦٨٦٦/٤٢/٨٠/١٤٠٠امه شماره عطف به ن پاسخ شهردار:
و بــه    "كل كشــور  ١٤٠٠) قانون بودجه سال  ٢٠دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره ("هاي كشور درخصوص  ها و دهياريسازمان شهرداري

مرحله  با فرمت اعالمــي اســتانداري محتــرم تكميــل و طــي   ٩فقره پرونده طي  ١٩٧كنون تعداد امنظور احترام به مقام شامخ ايثارگران معزز ت
  ٢٤/١١/١٤٠٠مــورخ  ٢١٨٦٢٥و ١٨/١١/١٤٠٠مورخ  ٢١٣٢٢٣و  ٢١/١٠/١٤٠٠مورخ  ١٩٣٥٦٤و  ٦/١٠/١٤٠٠مورخ   ١٨٢٣٢٣مكاتبات شماره  

  ٢٢٧٢١١و    ٢٨/١١/١٤٠٠مــورخ    ٢٢١٢٩٤و    ٢٧/١١/١٤٠٠  مورخ  ٢٢٠٧٥٥و    ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ    ٢٢٠٦٩٣و  ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٥٢٦و 
هــاي    هــا در اســتانداري بــه اتمــام رســيده و برابــر نامــهبررسي كليه پرونده  ٥/١٢/١٤٠٠ارسال گرديد كه تا روز پنج شنبه  ٥/١٢/١٤٠٠مورخ 

شــهري و شــوراهاي اســتانداري  و... مديركل محتــرم دفتــر امــور  ٠٥/١٢/١٤٠٠-٢٦١٧٤/٤٢/٨٠/١٤٠٠و  ٠٥/١٢/١٤٠٠-٢٦١٧٣/٤٢/٨٠/١٤٠٠
پرونده جهت اخذ نظريه گزينشي ارسال گرديــده اســت و در فرآينــد گــزينش قــرار    ١٩٧گيالن به مدير محترم هسته گزينش استانداري تعداد 

رداري رشت انجام  هاي مرتبط از سوي استانداري گيالن، فرآيند مربوطه بعدي در شهباشد به محض اعالم نظريهدارند. در همين راستا بديهي مي
ها ؛ تكميل هر پرونده مستلزم طي فرايند قــانوني و رعايــت مفــاد دســتورالعمل  خواهد شد. شايان ذكر است در خصوص تأخير در ارسال پرونده
  به اســتانداري گــيالن  ٥/١٢/١٤٠٠مورخ    ٢٢٧١٨٣ها به پيوست مكاتبه شماره  اجرايي است. همچنين در خصوص موضوع ضميمه نبودن پرونده

  گردد.تقديم مي

نامــه  فروشان توسط شهرداري و سازمان مربوطه، چرا تاكنون شيوهآوري و ساماندهي دسترغم تذكرات متعدد مبني بر جمععلي سوال ششم؛
احمــت  و برنامه مدوني از سوي شهرداري و سازمان مربوطه، جهت ساماندهي ارائه نگرديده است، كه اين امر هم مورد اعتراض مردم از جهت مز

  باشد.داران ميتردد و هم مورد شكايت كاسبان و مغازه
مــورخ    ٢٣٨٣٣٠فروشان؛ با عنايت به ابالغيــه شــماره  آوري و ساماندهي دستنامه و برنامه مدون جمعدرخصوص تدوين شيوه پاسخ شهردار:

مــورخ   ٢٢٢٨٩٥روشــان طــي شــماره فباشــد روش اجرايــي نظــام ســاماندهي دســتوزارت كشور كه مالك عمل شهرداري رشت مــي  ٦/٢/٩٨
فروشان در قالب ايجاد  هاي شهرداري ابالغ گرديده است. همچنين اقدامات مرتبط با ساماندهي دستجهت اجراي مفاد آن به حوزه ١/١٢/١٤٠٠

ن طي مكاتبه شماره  هاي عرضه خوراك و غيره انجام گرفته كه گزارش مبسوط آگانه، ساماندهي گاريروزبازارهاي هفتگي در سطح مناطق پنج
فروشــان و برخــورد بــا پديــده  آوري دســتمنظور جمعذكر است بهبه شوراي محترم تقديم گرديده است. الزم به ٢٨/١١/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٨٧٧

كــاري  باشد، مطابق دستورالعمل ابالغي وزارت كشور، همترين داليل روند رو به رشد آن وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور ميمعبر كه اصلي سد
هاي مختلف (اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره بهداشت، اداره راه و شهرسازي، نيروي انتظامي، سازمان تعزيــرات حكــومتي،  جانبه دستگاههمه
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يــن  رغم اقدامات روزانه، شهرداري در ميدان عمل به تنهايي امكــان ســاماندهي كامــل اطلبد كه متأسفانه علياتاق اصناف و صدا و سيما) را مي
و درگيــري اخيــر در محلــه پســتك محصــول تنهــا مانــدن   ٩٨پديده را نداشته و محكوميت عوامل شهرداري در حوادث خيابان شيك در سال 

  باشد.شهرداري در اجراي طرح مذكور مي

دليل اهميت موضوع و تأثيرآن  با عنايت به عقد قرارداد مميزي با شركت فن آوا و تذكر قبلي مبني بر تسريع در انجام مميزي به  سوال هفتم؛
عــالي نيــز آمــده اســت  رغم گذشت دو ماه از مدت قرارداد، همانطور كه در پاسخ جناببر درآمد پايدار شهرداري و ارائه نتيجه به اين شورا، علي

وابســته بــه شــهرداري    ملك در محله پستك توسط شركت اجرا شده كه آن هم به تأييد دستگاه نظارت كه ٢٢٠صرفاً به صورت آزمايشي براي 
ايد. لذا در عمل قرارداد مزبور اجرا نشده، از اين رو پاسخ نيز قانع كننــده تشــخيص داده  است نرسيده و در پاسخ صرفاً به ارائه توجيهات پرداخته

  نشد.
اسالمي شــهر رشــت  نايب رئيس شوراي محترم  ٢٢/٨/١٤٠٠ –/ش/ع/م ١٢٥گزارشي جامع و مبسوط بازگشت به نامه شماره   پاسخ شهردار:
بــه شــوراي    ٢٧/٨/١٤٠٠مــورخ    ١٥٣٦٦٠ثبت دبيرخانه شهرداري رشت گرديده است طي نامه شماره   ٢٢/٨/١٤٠٠ -١٤٩٩٨٩كه تحت شماره 

  محترم ارسال گرديد و مراتب به شرح ذيل ايفاد مي گردد:  
يق در ابعاد مختلف اعم از شهرسازي، عمراني و غيره، مبحــث  ريزي دقهنگام اطالعات كالبد شهري به منظور ارائه برنامهيابي بهدر راستاي دست

به عنوان درآمد پايدار شهرداري در دستور كار حوزه معاونت    ٧/٩/١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري مصوب    ٩مميزي امالك با استناد به ماده  
هــاي جــامع  رگزاري مناقصه صورت پذيرد ليكن حسب بررسيمالي و اقتصادي قرار گرفت. ابتداي امر مقرر گرديد در قالب پيمانكاري از طريق ب

هاي  اندازي سامانهبرداري و نظارت هوايي و ساير خدمات مورد نياز شهرداري اعم از راههاي ناشي از خريد سرور، نقشهصورت گرفته توجهاً هزينه
ختمان، شهروندسپاري، بازديد كارشناســي آناليــن، تــأمين  ها، پليس ساها، امالك، حفاريسپاري، داشبورد مديريت، دارائيهوشمندسازي، جمع

  گذاري صورت پذيرد. متعاقباً پس از اجراي فرآيند قانوني شركت فــنسخت افزار و نرم افزار و غيره، مقرر گرديد تحقق امر فوق در قالب سرمايه
  ٢٠/٩/٩٩مــورخ    ١٨٢٨٧مناقصــه اعــالم و قــرارداد شــماره  ريال برنده  ٢٤٧/٩٢٦/٠٨٦/١٧٤آوا با شرايط احرازي و جميع جهات مترتّبه با مبلغ 

گــذاري  پيوست اسناد فراخوان منتشره شده حداقل حجــم ســرمايه  ٣مابين شهرداري رشت و شركت مزبور منعقد گرديد كه با استناد به بند  في
-افزار و نــرمو يا خدمات ارائه شده يا خريد سختباشد و چنانچه تغييري در حجم كار  الذكر ميهاي موضوع قرارداد مبلغ فوقاوليه اجراي پروژه

هاي ابالغي دولت) پس از تأييــد  نامهبيني شده صورت پذيرد، با ارائه اسناد معتبر (فاكتوريانظر كارشناس رسمي دادگستري و يا بخشافزار پيش
تري، مبلغ مذكور تأييــد و مبنــاي قــرارداد قلمــداد  يا كاهش خواهد بود كه با استناد به نظريه كارشناس رسمي دادگسناظر مرتبط قابل افزايش

شــهردار محتــرم   ٣٠/١٠/١٣٩٩ -٢١٣١٢٠برداري هوايي با استناد به مكاتبه شماره نياز درخصوص نقشهابتدا به واسطه ضرورت و پيش  گرديد.
برداري كشور و پاســخ واصــله  قشهرياست محترم وقت شوراي اسالمي شهر رشت با سازمان ن ٢١/١٠/٩٩ -/ش٢٣٥٩/٩٩وقت رشت و نيز شماره 

ثبــت دفتــر شــوراي    ١٤/١١/٩٩  -/ش٢٥١٢/٩٩كــه تحــت شــماره    ٥/١١/٩٩مورخ    ٩٩١١٠  -٤٨٤٩به شماره    ١٤/١١/٩٩آن سازمان در مورخه 
و از    وجود دارد  ١٣٩٥لغايت    ١٣٩٣هاي  هاي هوايي از شهر رشت مربوط به سالاسالمي شهر رشت گرديده است. با توجه به اينكه آرشيو عكس

گيرد بدين ترتيب  كه شهر رشت در اولويت قرار مي  ١٤٠٠طرفي ناوگان هوايي در حال آماده شدن جهت عمليات تصويربرداري هوايي از مهرماه  
صالح جهت برداشــت هــوايي مبــادرت  هاي ذيگذار رأساً با شركتبا عنايت به تصميم شهردار محترم وقت رشت مقرر گرديد كه شركت سرمايه

سازي در اين خصوص در پايان سال صورت پذيرفت و عمالً امكان برداشت در بهتــرين فصــول ســال يعنــي زمســتان  كه تصميماز آنجايي نمايد.
هاي مرتبط مقرر شد در فصل زمستان سال جاري عمليات نقشه برداري  عمل آمده با شركتآوا بر اساس مذاكرات بهرو شركت فنباشد از اينمي

  را انجام نمايد.
افــزار شــركت  آوا مجاز به استفاده از نــرمافزار مورد نياز مميزي كه بر اساس مفاد قرارداد شركت فنكه نرمافزار مميزي از آنجائيدر خصوص نرم

بــرداري از  رايانه (حداكثر شش برابر) و نيز پيچيدگي بهره رايانه بوده است، ليكن به دليل اختالف فاحش قيمت اعالمي از سوي شركت صفاصفا
آوا با توجــه بــه اعــالم  افزار براي كاربران مميزي جهت برداشت اطالعات امالك حسب صالحديد شهردار محترم وقت مقرر گرديد شركت فننرم

آزمايشــي بــا    صــورتافزار مربوطــه تهيّــه و بــهافزار با اولويت مميزي رأساً نسبت به تهيه آن مبادرت نمايد. از اينرو نرمآمادگي مبني بر تهيه نرم
ملك پايان پذيرفت كه تاكنون سامانه و انجام عمليات مميزي به تائيد دســتگاه   ٢٢٠برداشت بلوك مميزي واقع در محله پستك رشت با حدود 

  نظارت نرسيده است.
منطقه يــك (بــا    ٢حيه  الزم به ذكر است در راستاي تسريع و تسهيل در امر فوق و رعايت جميع جهات مترتبه، ستادي بدين منظور در محل نا

و    ٩٤شهرداري رشت در سال     ٥هاي ماضي توجهاً مميزي محدوده منطقه  تجهيزات و ملزومات اداري شهرداري) تشكيل گرديد  و برخالف سال
پيگيــري    برداري بوده است، لذا در اين خصوص مراقبت الزم و اصولي و برگزاري جلسات مميزي وصورت سطحي انجام و غيرقابل بهرهكه به ٩٥

  با اهتمام وافي معمول گشته است.  
  باشد:شرح ذيل ميشايان ذكر است از جمله داليل تأخير در اجراي پروژه به

  الف) تأخير در صدور مجوز قانوني جهت انجام امر مميزي توسط استانداري محترم گيالن به شهرداري رشت صورت پذيرفت.
  گذارهاي مورد نياز از سوي سرمايهافزار كليه سامانهفزار و نرماگير نرخ ارز جهت خريد سختب ) افزايش چشم

برداري الزمه انجــام امــور مميــزي و ســاير مفــاد  برداري بنا به داليل ابرازي مشروحه فوق كه امر نقشهج) عدم اقدام مؤثر از سوي سازمان نقشه
  گردد.قرارداد محسوب مي
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  د) تعطيالت ناشي ازتصميمات ستاد ملي كرونا  
رسان نظير آب، برق، گاز و پست كه با توجه به مكاتبات و برگزاري جلسات عديده تاكنون منجر به  هاي خدماته) عدم همكاري و تعامل دستگاه

با معاون محترم هماهنگي امور عمرانــي اســتانداري   ٢٢/٦/١٤٠٠مورخ  ١٠٧٩٣٢اي به شماره نتيجه نگرديده است و نيز در اين خصوص مكاتبه
  اي حاصل نگرديد.هاي مذكور با شهرداري، انجام و نتيجهه منظور همكاري دستگاهگيالن ب

  رشت   شهردار  استيضاح  بر  مبني  شورا  سي اُم  جلسه  دستور  به  اشاره  با  آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا،  خالصه مفيد مذاكرات :
  سوال  طرح  بررسي  ،  شورا  جلسه  هفتمين  و  بيست  در آن از  پس  و  شد  وصول  اعالم  شورا  جلسه پنجمين  و  بيست  در   رشت شهردار  از  سوال طرح:  افزودند

هشتمين جلسه شورا استيضاح شهردار رشت   و  دار رشت قانع نشدند و در نهايت در بيستشهر  هاي پاسخ از شورا اعضاي كه شد برگزار رشت شهردار از
  شورا  اعضاي: كردند بيان پرسيدند رشت شهردار از سواالتي سوال، طرح در شورا اعضاي اينكه بيان با رشت شهر اسالمي شورايرئيس  اعالم وصول شد . 

شهردار رشت از رشد چشمگير  در ادامه آقاي اميرحسين علوي،   ستيضاح شهردار رشت برگزار شد.ا جلسه امروز  و نشدند قانع رشت شهردار هايپاسخ  از
: شهرداري رشت براي حل معضل ترافيك با الگوبرداري از شهرهاي موفق، عالوه بر نددرصد تحقق بودجه شهرداري در چهار ماهه اخير خبر داد و گفت

همچنين آقاي علوي در پاسخ به     .ها را در اولويت قرار داده استو تسريع در عمليات بازگشايي   تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي، احداث پاركينگ 
ها و به تبع آن خروجي  با توجه به اينكه بحث دقت در عزل و نصبموضوعات مختلف مطرح شده از سوي اعضاي شوراي شهر اين چنين پاسخ دادند:  

شهردار     .چارچوب حفظ منافع شهر و ايجاد يك سازمان قوي تصميم بگيريمعملكردها براي شورا حائز اهميت بود، از همان روز اول سعي كرديم در  
ها روند رفع برخي از نقاط بحراني جاده تهران با همكاري راهداري و سازمان عمران از ديروز شروع شده  رشت با بيان اينكه به علت وجود برخي حساسيت 

ي پاكات چند مناقصه از جمله پروژه رفيوژ مياني جاده تهران حدفاصل آرامستان تا ميدان  : در بخش عمراني هم امروز فرآيند بازگشاينداست، تصريح كرد
هاي فضاي سبز، رفت و روب، كارهاي عمراني و خدماتي خبر داد و ضمن تشكر از مديران و  از تعيين تكليف كليه مناقصات پروژه  ايشان  .گيل انجام شد

براي سال  ندپيمانكاران شهرداري رشت گفت بيني كرديم و مطالعات    ٠١١٤:  تومان بودجه عمراني پيش  از هزار ميليارد  با كمك شوراي شهر بيش  و 
با بيان اينكه درصد تحقق بودجه در   آقاي علوي  .هاي متوقف شده را به پايان رسانديم تا بتوانيم كارهاي به زمين مانده شهر را حل و فصل نماييمپروژه 

گيري داشته است از عزم شهرداري رشت براي تحقق بودجه ساالنه براي نخستين بار در ساليان اخير خبر داد و  شم همين چهار ماه اخير رشد بسيار چ
شهردار رشت    .هايشان انتخاب نماييمهاي فردي تصميم بگيريم و افراد را بر اساس شايستگي : در حوزه انتصابات تالش كرديم، فارغ از نگاهندتصريح كرد

ما هم قبول داريم كه وضعيت    : ندها وجود دارد، اشاره نمود و اضافه كردابر پياده شهر و نواقص متعددي كه در قراردادهاي اين سازه هاي عبه موضوع پل 
ها هم فعال  هاي برقي آنبهبود پيدا كرده و پله  شان نسبتاًهايي كه انجام داديم، شرايط آل نيست اما با پيگيرياي مانند پل جانبازان ايده هاي مكانيزه پل 

: بناي ما اين ندهاي عابر پياده ذكر كرد و افزودفسخ قرارداد يا پرداخت خسارت توسط پيمانكاران را دو راهكار شهرداري براي ساماندهي پل   ايشان   .است
را به نوعي ديگر حل و فصل    هاي عابر پياده شهر رشتهاي حوزه پل هاي متعدد قضايي چالش است كه به جاي افزودن بار مشكالت و بازگشايي پرونده 

: در مورد مشاغل پرترافيك گزارشي جامع در جلسه قبل تقديم شورا شد و آنچه كه در چارچوب قانون انجام گرفته را هم  نداذعان كرد  آقاي علوي    .كنيم
شهردار رشت     .شهرها شرح خدماتي تدوين گردد  اي در اين مورد برگزار كرديم و قرار شد با الگوبرداري از سايرجلسه   گزارش داديم. با اين حال مجدداً

عالوه بر تسريع در    اند را مشكل عمده ترافيك شهر رشت دانست و اظهار داشت:كمبود معابري كه در طرح تفصيلي وجود دارند و هنوز بازگشايي نشده 
علوي با بيان اينكه شهرداري پيگير  آقاي     .ولويت قرار دهدسازي را در اها شهرداري در حوزه ترافيك و حمل و نقل بايد رويكرد فرهنگ امر بازگشايي 

گيريهايي را در حوزه ترافيك اعمال كرده و در مردم فرهنگ    است از محل اعتبارات دولتي تعدادي اتوبوس برقي خريداري كند يادآور شد: اگر سخت
احداث پاركينگ در بافت مركزي شهر رشت   ايشان  .شونداين بخش رفع مياستفاده از وسايط نقليه عمومي را ترويج نماييم، بسياري از چالشهاي ما در 

: در بحث پرداخت حقوق و دستمزدها، دريافتي  ندرا برنامه شهرداري در سال آينده ذكر كرد و ضمن استقبال از نظرات كارشناسانه در اين بخش گفت
شهردار رشت در ادامه تبديل وضعيت نيروهاي     .مابقي را ثابت نگه داشته ايم  پرسنل رفت و روب و فضاي سبز را در قراردادهاي جديد افزايش داده و

نفر از اين نيروها معرفي شده بودند اما هيچ پاسخي در   ١٥٥: قبل از قبول مسئوليت در شهرداري رشت، ندشركتي و ايثارگر را مورد اشاره قرار داد و گفت
ها به  ها دچار نقص هستند، بنابراين قرار شد با رفع نواقص اين پروندهاستانداري نيامد و حتي اعالم كردند كه پرونده مورد تعيين تكليف آنها از جانب  

  ١٩٦ها و  هايي كه تا اين لحظه انجام داديم، تاكنون پاسخي براي تبديل وضعيت : با وجود تمام پيگيريندعلوي اظهار داشت  آقاي   .تدريج ارسال شوند
ابالغي وزارت كشور است كه سعي  : شيوه ندشهردار رشت عنوان كرد   .ه ارسال شده به دستمان نرسيده استاي كپرونده  نامه ساماندهي دستفروشان 

هايي وجود  سازي آن را جهت اجرا ابالغ نماييم و مستندات آن هم به شوراي شهر ارائه شده است. البته در حوزه سدمعبرها نقصكرديم با مقداري بومي
: قصد داريم با كمك نيروي انتظامي قدرت خود را در حوزه سدمعبرها افزايش دهيم تا از اين  ندعلوي اذعان كردآقاي     .و تذكرات الزم را داديم  داشت

مدت اين    : ندبا بيان اينكه قرارداد مميزي در گذشته منعقد شده است، تصريح كردايشان     .طريق از تبعات اجتماعي آن تا حدي جلوگيري به عمل آيد
افزار و اجراي فاز آزمايشي را به انجام رسانده است. در اين مورد  قرارداد سه ساله است و در مدت استقرار شركت سرمايه گذار اقداماتي مانند توليد نرم

شهردار رشت با     .دادكار قرار مي نامه اخذ نشده و شهرداري يا بايد شرايط حال را مديريت و يا پيگيري حقوقي را در دستور  تاكنون به هر دليلي ضمانت 
افزار  : تيم فني شهرداري رشت معتقد است، نرم ندتاكيد بر اينكه شهرداري راهكار مديريت شرايط را در حوزه مميزي در پيش گرفته است، ابراز داشت

فصل اين قرارداد هم به نفع شهرداري رشت و هم  حل و  مميزي شركت طرف قرارداد عملكرد بهتري نسبت به نرم افزار ساير شركتها دارد، از سويي قطعاً
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       حاضرين در جلسه:

  سيد شمس شفيعي                هاي رمضاني                           عليرضا تاج شهرستاني                 نادر حسيني                             

يزي                                                           مسعود عباس نژاد                 مجيد عز             سيد حسين رضويان                  رضا عاشري                     

                      مهدي نوري هريس                       حسن كريمي كرنق                  محمد حسين واثق كارگرنيا                              

   غائبين:

را   شورا  بعدي  جلسه  شورا  محترم  رياست  مورخ  سپس  چهارشنبه  ساعت    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨روز  نمودند.   ١٦رأس  رأس   اعالم  جلسه 
  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٩:٣٠ساعت

  
  
  
  
  
  

علوي استعانت از شورا براي ورود به  آقاي    .به نفع طرف مقابل قرارداد است كه براي حفظ برند و اعتبار خود نسبت به اجراي پروژه مميزي اقدام نمايد
: شهرداري رشت تمام اخطارهاي  نداين معضل اعالم كرد و گفتموضوع پروژه مميزي و برگزاري جلسه كارشناسي را اقدام ديگر شهرداري رشت براي حل 

  ايشان   .كرديمقانوني را حتي در دوره حضور بنده به شركت طرف قرارداد پروژه مميزي ابالغ كرده است. بنابراين ما در اجراي قانون و مفاد آن كوتاهي ن
روند آن به ويژه    مجبور خواهيم شد با شركت ديگري قرارداد منعقد كنيم كه قطعاً: در صورت فسخ قرارداد پروژه مميزي غير از دعواي حقوقي  ندادامه داد

شهردار رشت افزايش ظرفيت لجستيك شهرداري را اقدامي اثربخش دانست و خاطر    .در بخش مناقصه و نقشه برداري هوايي بسيار طوالني خواهد شد
شهر رشت داريم و دائما به ما تحميل شده، نياز به صرف زمان بيشتري داريم اما با    : براي حل و فصل برخي از معضالت و مشكالتي كه درندنشان كرد

به عنوان مخالف  ، عضو شوراي اسالمي شهر رشت،  نادر حسينيدر ادامه آقاي    .كنيماين حال از تمام توان و بضاعتمان براي عبور از چالشها استفاده مي
علوي اصالحاتي را انجام مي دهد  آقاي  كنم  به اينكه در روزهاي پاياني سال قرار داريم و چون تصو ر مي: با توجه  نداستيضاح شهردار رشت اظهار كرد

  پس   شد  قرار:  كردم، افزودند  دريافت  امور  اصالح  منظور  به  را  الزم  تعهد  رشت  شهردار  از  اينكه  بيان  با  شورا  عضو  فرصتي بدهم.  ايشانبنابراين قصد دارم به  
دهيم بنده نيز  رصتف  رشت  شهردار  به  كه  اندكرده  تقاضا  ما  از  دلسوزان  وارزشي  جامعه  چون  باشد و  داشته  بيشتري  تعامل  شورا  اب  رشت  شهردار  اين  از

  ها   رسانه:  گفتند  بودم  شورا  همراه  سوال  طرح  جريان  در  ماه   دو حدود اين  از  پيش  تا بنده  اينكه  به  تأكيد با  آقاي حسيني  مي دهم.  ايشانفرصت را به  اين
 زمان   هر  است و  شورا  دست  در  همواره  استيضاح  . ابزارا مطرح كنندر  بدي  مطالب  بنده  درباره  فردا  از  است  ممكن  حاال  و  بودند  خوب  من  با  ديروز  تا

  نطق  و رشت شهردار توضيحات از پس رشت شهر اسالمي شوراي رئيس .كنيم اعالم رشت شهردار از را استيضاح و سوال طرح دوباره توانيم مي بخواهيم
  با   بايد  قانون  اساس  بر  ها   گيري   رأي:  افزودند  اند  نشده  قانع  شورا  اعضاي  از  برخي   رشت  شهردار  هاي  پاسخ  از  برخي  از  هنوز  اينكه  به  اشاره  با  شورا  عضو
  از  پس  رشت شهر  اسالمي شوراي رئيس دهيم.ي گيري را به صورت مخفي انجام أقت اكثريت اعضاي شورا مي توانيم رمواف با مگر باشد  دست كردن  بلند

ريم پس از  دا انتظار  و  است  كرده  دريافت  شورا  از  زرد  كارت  مرحله  دو  كنون تا  رشت  شهردار:  كردند بيان  رشت  شهردار  استيضاح  خصوص  در  آرا  شمارش
  اين با جديت براي رفع مشكالت و توسعه و ارتقاي شهر تالش كند. 

نظر و ارائه توضيحات شهردار  امير حسين علوي شهردار رشت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلمراتب استيضاح آقاي سيد  
محترم و استماع نقطه نظرات اعضاي محترم شورا در جوابيه شهردار محترم به سؤاالت مطروحه اعضاي محترم شورا و اخذ رأي  

با    نظر اكثريت اعضاي محترم شورا،  با  و    ٣ادامه فعاليت شهردار و  رأي موافق    ٧مخفي  ادامه فعاليت شهردار  رأي    ١رأي مخالف 
 ممتنع، شهردار محترم رشت ابقا شدند. 
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  *   ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ :        ٣١جلسه شماره :   *
شهر  اسالمي    در محل ساختمان شوراي١٦:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    امين جلسه ، سي١٦/١٢/١٤٠٠مورخ     ٣٣٣٠براساس دعوتنامه شماره  

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رشت به رياست جناب محمد حسين واثق كارگرنيا رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

  دستورات جلسه : 
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا 

برر شمارهـ  به  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  به  ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٢٨١  ـف رش   سي  عيدي  پرداخت  خصوص  رانندگان    در 
  . (طرف قرارداد با شركت پيمانكاري)يجارياست

كد   ريال از١٤٠/ ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغدر خصوص كسر  ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٦٦٧  ـ ف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره 
رديف پيشنهادي مندرج    ٦واضافه نمودن به    هاي مالي) (تملك داريي"بازپرداخت اصل تسهيالت داخلي"تحت عنوان    ٨٠٣٠٠٢فصل  سر

  . حقوق و مزاياي كارگران و همچنين تسريع در انجام وظايف و امور محولهدر اليحه به منظور پرداخت به موقع 

به شماره  پيشنهادي شهرداري  اليحه  بررسي  جانما  رييتغدر خصوص  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٩٨٤٤  ـف رش  ـ  از    كياجاره    يي و  نقطه 
به منظور نصب دكل    ي امالك شهردار ارتباط   BTSرشت  به قرارداد شماره ش ر ـ  رانسليا  يشركت خدمات  با توجه  مورخ   ٦٤٨٤٧، 

جديد در ساختمان متعلق به  پيشنهادي  نقطه  به  مربوط به سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري    اي در محوطه، از نقطه  ١٣٩٩/ ٤/ ١٧
  . شهرداري در محله ديانتي

دستگاه   ٨تعداددر خصوص در اختيار قراردادن  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ١٠٠٢٨  ـف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره 
مساعدت   و  ذهاب  و  اياب  جهت  الرضا  ه  باتوبوس  خادمين  عنايت هيات  با  رديف    و  در  اعتبار  نبودن  مكفي  علت  به    ١٥٠٢٠٤به  (كمك 

نهاد   مردم  هاي  مبلغ  )  NGOسازمان  كسر  با  اعتباري ريال  ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠و  رديف  رديف  نمودن)واضافه مسكنرفاهي هزينه(١٦٠٢١٤از  به 
  به جهت كمك و مساعدت به هيأت خادمين الرضا.  ١٥٠٢٠٤اعتباري 

بر به شماره ـ  پيشنهادي شهرداري  ريال كمك  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ  ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٨٠  ـ ف رش  رسي اليحه 
  . )خصوصي بخش موسسات  به كمك(١٥٠٢٠٧ اعتباري رديف  مالي به باشگاه فرهنگي و ورزشي ملي پوشان طاها، از

شهر    دروديباشگاه سپدر خصوص كمك مالي به    ١٤٠٠/ ١١/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٨١  ـف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره 
  .   )خصوصي  بخش  موسسات  به  كمك( ١٥٠٢٠٧  اعتباري رديف  از باران

ريال كمك  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ     ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ١٤٠٠ـ٨٩١٤  ـف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره
  پور.  قلي دانشجويي شهيد  جهادي  مالي به گروه

ريال كمك  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ     ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٠٥٩  ـف رش   ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره
  . (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري و   دهيابوالفضل پسند ي آقامالي به  

پيشنهادي شهردار بررسي اليحه  به شمارهـ  مبلغ    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٠٦١  ـف رش  ي  پرداخت  كمك  ريال  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص 
  . (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري  ي، به خانم زهرا محمد دوست چكوسر يمال

 عقاب   يبه مجموعه ورزش  يكمك مالدر خصوص    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٥مورخ  ١٤٠٠ـ ٩١٥٠  ـف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره
  المپيك. 

ريال كمك    ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص  پرداخت مبلغ     ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ٩٣٢١  ـ ف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره 
  . )خصوصي بخش موسسات  به  كمك( ١٥٠٢٠٧ اعتباري  رديف ن، ازاليفوتبال صنعت گ  يورزش يباشگاه فرهنگ مالي به  

  ي. مطبوعات ي هاوسكيقرارداد ك ميتنظدر خصوص   ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ ١٤٠٠ـ ٩٠٧٦  ـف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره
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بر  مبني  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ    ٩/ ١٤٠٠/ ١٤٧٢٥ـ بررسي نامه مديركل محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل استان گيالن به شماره 
  معرفي نماينده تام االختيار و واجد شرايط (مسلط بر مباحث فرهنگي و اجتماعي) به اداره كل. 

شوراي    ١٤٠٠خزانه دار محترم شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص اصالح بودجه سال  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ    ٣٣٠٦ـ بررسي نامه شماره  
  ريال (هزينه) . ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠غ  ريال(درآمد) و مبل ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠اسالمي شهر رشت با مبلغ 

به شماره شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  بخشودگي١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥٤  ـف رش  ـ  از    ٣٠درخصوص  خير  أتجرائم  درصد 
  بابت چك برگشتي آقاي رضا حقگو.  ديه و جرائم أت

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

  دستور منشي شورا: نطق پيش از 
  شهدا   امام   و  شهدا  نام  و  شهيد مجيد ايزددوست، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با   در ابتداي جلسه، جناب آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي محترم شــورا

  . داشتند  گرامي  را

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
شان  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه آيه قرآني بر قسمتي از لباس پاسداران بر روي سينه  ،محمد حسين واثق كارگرنيا  سپس آقاي

از آن جمله مي توان به سوم شعبان مصادف با روز پاسدار اشاره كرد و رهبر  نقش بسته است اظهار كرد: در ماه شعبان اعياد فراواني وجود دارد كه 
  هاي حساس اين انقالب است. و يادگار لحظه  ي دوران تاريخ ما در آيندهدرباره پاسداران فرمودند:عنوان پاسدار، يادگار روزهاي افتخار براي همهنقالبا

  امام :  افزود  آيد،مي  بر)  ع(  حسين  امام  چون  مرداني  از  تنها  و  طلبد  مي  جانانه  همتي  خواهي،  حقيقت  احياي  براي  بستن  همت   كمر  اينكه  بيان  با  ايشان
هاي  انانس   تمامي  احترام  موجب  و  جاودان  نامش  هميشه  تا  كه  آفريد  هاييحماسه  چنان  و  دادند  جوييحقيقت  و  آزادگي درس  عالم  تمام  به)  ع(حسين

ها در مواجهه با مباحث مختلف با  مردم ايران اسالمي بارنيست و    سازمان  و  لباس  به  پاسداري  حق طلب است و به حق بايد اين روز را روز پاسدار بناميم.
  اسالمي  شوراي رئيس   صالبت در دفاع از واليت و ارزش هاي اسالم و انقالب سينه سپر كرده و به معناي واقعي از دستاوردهاي انقالب پاسداري كردند.

 هم   هنوز   را  زمين  ايران  فرزندان  هاي  دالورمردي:  گفت  و  كرد  اشاره  جانباز  روز  و)  ع(عباس  حضرت  ميالد  سالروز  با  مصادف  شعبان  چهارم  به  رشت  شهر
ببينيم كه دستان قطع شده، پاهاي بريده شان و.... برايمان تداعي كننده دالوري    آناني  چهره  در  توانيم  مي  مقدس،  دفاع  دوران  از  سالها  گذشت  از  پس

آقاي    االخص جانبازان سرافراز شهر رشت تبريك عرض مي كنم.هاي عباس گونه فرزندان ايران زمين است و اين روز را به تمامي ملت ايران اسالمي ب
شت سال جنگ تحميلي بيان كرد: اين جانباز سرافراز بدون كپسول اكسيژن توان حركت نداشت و  ه  جانبازان  از  يكي  با  اخير  ديدار  به  اشاره  با  كارگرنيا

يادگاران جنگ تحميلي به عنوان چهره هاي هميشه ماندگار ديدار داشته باشيم تا در ادامه  معتقدم بايد با برنامه ريزي هايي، حداقل ماهي يك بار با  
بگيريم. بيشتري  از تفكرات مخلصانه آنان درس  نوري    از  تعدادي  از  ادامه در جلسه   در  مسير  پاسداران و مدافعان حرم شاغل در شورا آقايان؛ مهدي 
رمضاني(پاس هادي  حرم)،  مدافع  شهيد  قرباني  هريس(برادر  حسن  حرم)و  مدافع  شهيد  (فرزند  عاشري  رضا  عزيزي(پاسدار)،  مجيد  جانباز)،  و  دار 

اه پاسداران انقالب اسالمي ايران و ميادين نبرد حق عليه باطل و افتخار جانبازي و همچنين مدافع حرم را داشتند  سپ  در  حضور  سابقه  نژاد(جانباز) كه
  كاشت   به  نسبت  شورا  ساختمان  محوطه  در شورا  صحن  جلسه  شروع  از  پيش  رشت  شهر  شوراي  اعضاي    شد.  نيز به مناسبت روز پاسدار و جانباز تجليل

    هفته درختكاري اقدام كردند.  داشت  گرامي  منظور  به  نهال

  نطق قبل از دستور ناطق اول:
ي صادره پيرامون نحوه پرداخت عيدي كارگران توسط  أبا اشاره به اينكه ر، رييس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا،  سيد شمس شفيعيآقاي  

ي  ديوان عدالت نقض شد اظهار كرد: شهردار رشت براي پرداخت عيدي كارگران شهرداري رشت با جديت پيگير باشد و پرداخت عيدي كارگران شهردار 
وري اشاره كرد و گفت: فردي ممكن است يك بند قانوني كه متعلق به   موضوع بهرههمچنين به    آقاي شفيعي  ده موكول شود.رشت نبايد به سال آين

انتظار داريم   و  پرسنل فعلي شود  و مزاياي  پرداخت حقوق  پيرامون  بروز مشكالتي  پيگيري كند و آن موضوع موجب  را مجددا  سي سال پيش است 
از سازمان سيما و منظر    ايشان  و پيگير رفع مشكالت پرسنل باشد.  شهردار رشت در اين باره دقت با بيان اينكه در هفته درختكاري اقدامات خوبي 

آماده شود. بهار  از  استقبال  براي  بايد فضاي شهر رشت  افزود:  بوديم  استيضاح شهردار رشت  آقاي    شهرداري رشت شاهد  به جريان  اشاره  با  شفيعي 
- حمايت مي   ايشانشورا نيز از    ،اند  باقي مانده  در مسند خود  كه به هر دليلي شهردار رشت  اكنونشهردار رشت قانوني بود و  تصريح كرد: روند استيضاح  

اين موضوع پذيرفتني نيست و در    كردن شورا هستند كه يقيناًبه دنبال دو قطبي    از افراد  برخيصورت پذيرد.  اقدامات خوبي در رشت    ..اء كند تا ان شا
  م بر شورا اتحاد و همبستگي بسيار خوبي حاكم است. فضاي حاك



  

~ ١۶۵ ~ 
 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
شهرداري ١ اليحه  به شماره    ـ  شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٨٧٩  ـف رش رشت  به  شده  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٤مورخ    ٣٢٦٩ثبت  در 

  اعالم وصول شد.  "كمك به كانون مداحان شهرستان رشت"شورا در خصوص

به شماره    ـ اليحه شهرداري٢ به شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٥٧٥  ـف رشرشت  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٢مورخ    ٣٢٥٨ثبت شده  در 
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و   " گريبخش د رات يو تعم  رساختيز  جاديجهت ا  يازناوگان اتوبوسران  يروش بخش ف "خصوصشورا در  

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

به شمار  ـ اليحه شهرداري٣ به شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٩٩٩  ـف رشه  رشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ    ٣٣٤٩ثبت شده 
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از    "رشت     ه يو سپاه ناح  يانتظام  ي روي ن  - راهور    س ي پل  ياز نهادها  يقدردان  "شورا در خصوص

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

  دستورات جلسه : 

  

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٢٨١  ـ ف رشرشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت به مناسبت    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٤مورخ    ٣٢٧٢شماره  

به پرداخت مبلغ   نظر دارد؛ نسبت  ريال(يك ميليون تومان)  ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠فرارسيدن سال نو در 
به صورت  كه    ريال ١/ ١٧٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  به مبلغ  جمعاً  يجاريرانندگان استنفر از   ١١٧تعداد به    عيدي

باشند مي  فعاليت  به  با شركت پيمانكاري) در  شهرداري مشغول    با و    حجمي (طرف قرارداد 
به افزايش قيمت قطعات خودرو و مشكالت معيشتي رانندگان استيجاري و در راستاي    عنايت

  قدام نمايد. ا(كرايه وسايط نقليه)   ١٢١٤٠٤از رديف اعتباري و   كمك به آنها

      

  اساس   بر:  گفتند  كرد و  اشاره  رشت  شهرداري  استيجاري  رانندگان  به  عيدي  پرداخت  آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا به  خالصه مفيد مذاكرات :
  اليحه   در  اينكه  توجه بهاست. با    شده  گرفته  نظر  در  استيجاري  رانندگان  براي  عيدي  تومان  ميليون  يك  رشت،مبلغ  شهرداري  سوي  از  شده  ارسال  اليحه
از سوي شهرداري رشت مبلغ يك ميليون تومان براي رانندگان استيجاري شهرداري به عنوان عيدي در نظر گرفته شده است ارسا شورا موافق  ،  لي 

را اين اليحه  به مدت يك هفته  اعضاي شورا  بنابراين با موافقت  استيجاري شهرداري است،  رانندگان  به  تا    افزايش مبلغ عيدي  داريم  مسكوت نگه 
مجدداً اعتباري،  شرايط  بودن  مساعد  در صورت  رشت  به    شهرداري  عيدي  پرداخت  منظور  به  تومان  هزار  پانصد  و  ميليون  يك  مبلغ  به  اي  اليحه 

در خصوص    شهر رشت، رييس كميسيون توسعه پايدار شوراي  هادي رمضانيدر ادامه آقاي    رانندگان استيجاري شهرداري رشت، به شورا ارسال كند.
روند به دليل اينكه بر اساس ساعت كاري  ميليون تومان بسيار ناچيز است. رانندگان استيجاري كه به تعطيالت عيد مي: مبلغ يك نداظهار داشتاليحه  

يليون و پانصد هزار تومان  مدرخواست بنده اين است كه حداقل مبلغ يك .روز از ماه فروردين را دريافتي نخواهند داشت  ١٥كنند،  حقوق دريافت مي
شود گرفته  نظر  در  عيدي  اين خصوص    شفيعي  آقاي   .براي  در  كردنيز  ساير  تصريح  از  مبلغي  كه  دارد  وجود  آن  قابليت  فوق  اليحه  در خصوص   :

عنوان  به   اري رشت، سرپرست امور عمومي و خدماتي شهردذاتيآقاي پيمان    .اي نيز براي افزايش مبلغ عيدي در نظر گرفته شودهاي بودجه رديف 
با نظر شهردار رشت و با استعالمي   ليهزار تومان وجود داشت و ٥٠٠بودجه براي ما قابليت پرداخت تا با بررسي نماينده شهرداري رشت اظهار داشت: 

يليون و پانصد هزار تومان افزايش داد را  متوان مبلغ را تا يك ، اما اينكه مي د ميليون تومان عيدي داتوان تا يك وبودجه دريافت شده ميكه از مدير برنامه 
ونقل و ترافيك شوراي شهر رشت در  رئيس كميسيون حمل   ،مسعود عباس نژادآقاي    .م و بايد مجدد بررسي در اين زمينه صورت پذيرداطالع هستبي

ا افزايش دهيم، مگر اينكه اليحه مسكوت  توانيم مبلغ رميليون تومان است و ما نمي داشت: اليحه پيشنهادي شهرداري رشت يك   ذعاناين خصوص ا
واثق كارگرنيا اذعان داشت: ما مجاز به افزايش مبالغي نيستيم كه به  سپس آقاي    .باقي بماند و به شهرداري برگشت داده شود تا مبلغ افزايش يابد

فوريت تبديل شود و  اليحه از دو فوريت به يك توان  كميته تطبيق موضوع را رد خواهد كرد، به همين سبب مي   قطعاًشهرداري تحميل هزينه كند.  
  .درنهايت اليحه اصالح شود

شـورا: مصـوبه  به   متن  عيدي  پرداخت  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  فوريت،  دو  تصويب  رانندگان    ضمن 
در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و اخذ رأي بنا به پيشنهاد رييس شورا    (طرف قرارداد با شركت پيمانكاري) يجارياست

ماندن اليحه مذكور به مدت يك هفته به منظور افزايش مبلغ پيشنهادي به اتفاق آرا مقرر شد؛اليحه مورد نظر  مبني بر مسكوت 
 بماند. مدت يك هفته مسكوت حداكثر به 



  

~ ١۶۶ ~ 
 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٦٦٧  ـف رش رشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري
اينكه    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٤مورخ    ٣٢٦٧شماره   بر  مبني  دبيرخانه شورا  افزايش حقوق    عنايت   بادر  به 

(هزينه رفت و روب    ٢٠٣٠١٠٠٣كارگران نيروهاي حجمي و كمبود اعتبار در رديف هاي اعتباري  
مناطق پنجگانه    -ري فضاي سبز (حفظ و نگهدا   ٢٠١٠١٠٠٧سازمان پسماند) و  -و جمع آوري زباله 

جهت پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كارگران و همچنين تسريع  به    ؛ ) شهرداري در نظر دارد
محوله امور  و  وظايف  انجام  كسر    در  به  از١٤٠/ ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغ نسبت  سرفصل    ريال  كد 

عنوان    ٨٠٣٠٠٢ داخلي"تحت  تسهيالت  اصل  داريي"بازپرداخت  مالي) (تملك  اضافه  و    هاي 
  نمودن به رديف هايي به شرح زير اقدام نمايد؛ 

رفت  ٢٠٣٠١٠٠٣رديف به ريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  - ١ - زباله)سازمانآوري وجمعوروب (هزينه 
  پسماند. 

  (حفظ و نگهداري فضاي سبز) منطقه يك .  ٢٠١٠١٠٠٧ريال به رديف  ٩/ ٧٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مبلغ   -٢

  (حفظ و نگهداري فضاي سبز) منطقه دو .  ٢٠١٠١٠٠٧ريال به رديف   ٤٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ   -٣

  . (حفظ و نگهداري فضاي سبز) منطقه سه  ٢٠١٠١٠٠٧ريال به رديف   ٢٣/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  -٤

  .  چهار منطقه)  سبز  فضاي  نگهداري و  حفظ( ٢٠١٠١٠٠٧  رديف  به ريال ٩/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  -٥

  .  پنج  منطقه)  سبز  فضاي  نگهداري و  حفظ( ٢٠١٠١٠٠٧  رديف به  ريال ٨/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ   -٦

      

: ادامه    خالصه مفيد مذاكرات  اعتباري هزينه    ،حامد بشردانشآقاي  در  رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري رشت در خصوص اليحه افزايش رديف 
بابت هزينهرفت داشت:  اظهار  افزايش    هاي جاريوروب  از    ٤٠و  افزايش حق مسكن  به    ٣٠٠درصدي حقوق كارگران در يك مرحله و همچنين  هزارتومان 
  .مي باشديت پسماند شهرداري رشت كمبود در رديف اعتباري بودجه ميليارد تومان در سازمان مدير ٥حدود  هزارتومان،٤٥٠

  ريال از ١٤٠/ ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص كسر   متن مصـوبه شـورا:
سرفصل   عنوان    ٨٠٣٠٠٢كد  داخلي"تحت  تسهيالت  اصل  داريي"بازپرداخت  مالي) (تملك  به    هاي  نمودن  رديف    ٦واضافه 

،  حقوق و مزاياي كارگران و همچنين تسريع در انجام وظايف و امور محوله پيشنهادي مندرج در اليحه، به منظور پرداخت به موقع 
 نفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.   ٩با توجه به حضور 



  

~ ١۶٧ ~ 
 

  

  

                    

  امضاء   ل مخالفت دالي  مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٩٨٤٤  ـف رش رشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري 
اجاره    ييو جانما  ر ييتغدر دبيرخانه شورا مبني بر صدور مجوز    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ    ٣٣٥٠شماره  

با   رانسليا يشركت خدمات ارتباط  BTSرشت به منظور نصب دكل  ي نقطه از امالك شهردار  كي
اينكه   به  شماره  عنايت  نامه  فناوري    ١٤٠٠/ ١٢/ ٨مورخ    ٢٢٩٢٢٠برابر  سازمان  محترم  رياست 

اطالعات و ارتباطات و با عنايت به رشد روزافزون فناوري و گسترده شدن شبكه هاي ارتباطي و  
    به تبع آن افزايش تقاضاي اپراتورهاي تلفن همراه و شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي

  مورخ   ٦٤٨٤٧-ر ش  شماره  دادقرار  شهر،  سطح  در  مخابراتي هاي دكل  نصب  بر  مبني
  شهرداري   به  متعلق  هاي  عرصه  اجاره  بر  مبني  ايرانسل  ارتباطي  خدمات   شركت  با   ١٣٩٩/ ٤/ ١٧

يكي  منعقد  نقطه  ٩  براي به سازمان سيما، منظر و فضاي  د  نقاط  از  گرديد كه  ر محوطه مربوط 
پرداخت   پيش  ايرانسل  شركت  اساس  آن  بر  و  بود  گرديده  مشخص  شهري    مبلغ   از   ٪١٠سبز 

دليل هم  ه  ب  BTS    دكل  سايت  احداث   جهت  نمود و به  واريز   شهرداري  حساب   به   را   شده  توافق 
ايرانسل  شركت  تحويل  مذكورتاكنون  نقطه  شهرداري  آتي  گذاري  سرمايه  پروژه  با  پوشاني 
را   ديانتي  محله  در  به شهرداري  متعلق  ساختمان  در  نقطه جديد  درخواست  و شركت  نگرديد 

و   اجاره بهاي  ارايه نمود  تعيين  از اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري مبني بر  مراتب پس 
اجاره قرارداد  نويس  پيش  تنظيم  به  نسبت  رشت  شهرداري  مذكور،    ايرانسل   شركت   با   نقطه 

واگذاري نقطه درخواستي از امالك شهرداري برابر ليست پيوست، به مدت پنج سال اقدام   جهت
  نموده است.  

      

نقطه از    كياجاره    ييو جانما  رييتغضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    مصـوبه شـورا:متن  
دكل    ي امالك شهردار نصب  منظور  به  ارتباط   BTSرشت  ر ـ  رانسليا  ي شركت خدمات  قرارداد شماره ش  به  توجه  با   ،٦٤٨٤٧  

نقطه  ١٣٩٩/ ٤/ ١٧مورخ   از  محوطه،  در  به    اي  شهري  مربوط  سبز  فضاي  و  منظر  سيما،  در  پيشنهادي  نقطه  به  سازمان  جديد 
 نفر از اعضاي محترم شورا به اتفاق آرا، موافقت گرديد.   ٩، با توجه به حضور ساختمان متعلق به شهرداري در محله ديانتي 



  

~ ١۶٨ ~ 
 

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  تاج شهرستاني عليرضا   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

      ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ١٠٠٢٨  ـف رشرشت  ثبت شده 
اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ    ٣٣٥١شماره   در دبيرخانه شورا مبني بر 

به در اختيار قراردادن   اياب و ذهاب و مساعدت    ٨تعدادنسبت  اتوبوس جهت  هيات  به  دستگاه 
الرضا   با عنايتخادمين  (كمك به سازمان هاي    ١٥٠٢٠٤يف  به علت مكفي نبودن اعتبار در رد  و 

هزينه رفاهي  (١٦٠٢١٤از رديف اعتباري  ريال    ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت به كسر مبلغ  )  NGOمردم نهاد  
ت خادمين الرضا به  أبا عنايت به درخواست هيو   ١٥٠٢٠٤به رديف اعتباري   )و اضافه نمودنمسكن
واني در بين نوجوانان سطح  به جهت برگزاري مسابقه بزرگ كتابخكه    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩  /ج ١١٨٩شماره  

شهر رشت و برگزاري اردوي تربيتي مشهد مقدس براي منتخبين اين مسابقه در ايام عيد نوروز  
جديد تعداد    ، سال  ذهاب  اياب  (  ٣١٣براي  آموز  و    ٨دانش  كمك  تقاضاي  اتوبوس)  دستگاه 

  ، اقدام نمايد. مساعدت از شهرداري را نموده است

      

دستگاه اتوبوس به خادمين الرضا(ع) جهت اعزام به مشهد مقدس اظهار داشت:    ٨اليحه در اختيار گذاشتن    در خصوصمحبتي    آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :  
و آزموني ااز مطالب آن گرفته شد و به قيد قرعه به عنوان جايزه زيارت مشهد الرضا    اندهايي را ميان دانش آموزان توزيع كردهمجموعه خادمين الرضا (ع) كتاب

سرويس جهت اعزام را دارند. كمكي كه شهرداري    ٨و درخواست دريافت    شوندهفته ديگر دانش آموزان به مشهد مقدس اعزام مي  شودو يك مي به برندگان اعطا  
  ميليون است و كمكي كه شهرداري در نظر دارد به ازاي هر  ١٢٠قرار است انجام دهد در واقع كمتر از نصف مبلغ هزينه ي هر سرويس است. مبلغ هر سرويس  

فارق از هر نوع قشري مي باشد  رساني اين مجموعه عموماً به نوجوانان و كودكان  : نوع خدمتاذعان داشتهادي رمضاني  سپس آقاي    ميليون است.  ٥٠سرويس  
دم كه عدالت در كمك به  كار بسيار عالي است، اما معتق  : نفسِ بيان داشتعزيزي    در ادامه آقاي   و خدمات فرهنگي بسيار خوبي در اين مجموعه انجام مي گيرد.

مجموعه نمياين  رعايت  كمكها  نوع  اين  در  ارتباطات  برخي  كه  هستيم  اين  شاهد  و  داردشود  نقش  آقاي    .ها  مجموعه  سپس  اين  كرد:  عنوان  حسيني  نادر 
در ادامه   ص يا منطقه خاصي نيستند.و مربوط به قشر خا صورت خودگردان در حال فعاليت است و اين دانش آموزان از همه مناطق شهر رشت حضور دارندبه

است كاري    هزار متر زمين به فضاي فرهنگي اين شهر اضافه كرده  ٧مسعود عباس نژاد خاطرنشان كرد: اين مجموعه فرهنگي با كمك خيرين در اين شهر  آقاي  
ي دهد كه حتي در آن حوزه مي توان گفت از سازمان فرهنگي ما  كه شهرداري توان انجام آن را ندارد و خدمات فرهنگي زيادي به اقشار مختلف نوجوانان ارائه م

  نيز جلوتر است. بنابراين كمك به موسسات قوي و پيشرو چون اين موسسه بسيار حائز اهميت است. 

دستگاه    ٨تعدادضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص در اختيار قراردادن     متن مصـوبه شـورا:
مساعدت   و  ذهاب  و  اياب  الرضا  به  اتوبوس جهت  خادمين  عنايتهيات  با  رديف    و  در  اعتبار  نبودن  مكفي  به    ١٥٠٢٠٤به  (كمك 

به    و اضافه نمودن  )هزينه رفاهي مسكن(  ١٦٠٢١٤از رديف اعتباري  ريال    ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠و با كسر مبلغ  )  NGOسازمان هاي مردم نهاد 
رأي   ٧نفر از اعضاي محترم شورا با    ٩و به جهت كمك و مساعدت به هيأت خادمين الرضا، با توجه به حضور   ١٥٠٢٠٤رديف اعتباري 

 رأي مخالف، موافقت گرديد.  ٢موافق و 



  

~ ١۶٩ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعيسيد شمس    ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☒  ☐  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ٢  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  دستور جلسه   رديف 
  نظر كميسيون  

  ذيـربـط 
  شماره 
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

٥  

شهرداري شماره    اليحه  به  مورخ  ١٤٠٠ـ ٨٨٨٠  ـف رش رشت 
شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٦ به  شده  در    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٧ثبت 

دارد؛   نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه 
مبلغ   پرداخت  به  باشگاه  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت  به  مالي  كمك  ريال 

حسب   طاها  پوشان  ملي  ورزشي  و  باشگاه  فرهنگي  درخواست 
منظور خريد تشك كشتي،  مبني بر دريافت كمك مالي به  مذكور  

شهرداري رشت    ١٤٠٠ضوابط اجرايي بودجه    ٢١با توجه به تبصره  
) خصوصي  بخش  موسسات   به  كمك(  ١٥٠٢٠٧  اعتباري  رديف  و از

  اقدام نمايد. 

در كميسيون فرهنگـي و اجتمـاعي 
شورا مطرح و پس از بحث و تبـادل 
نظر و اخذ رأي با اليحه پيشـنهادي 

  موافقت گرديد.
  

كميســـيون برنامـــه وبودجـــه و در 
حقوقي شورا مطرح و پـس از بحـث 
و تبادل نظـر و اخـذ رأي بـا اليحـه 

  پيشنهادي مخالفت گرديد.

٢٦  
  
  
  

٣٤  

٢٥/١١/١٤٠٠  
  
  
  

٢٥/١٢/١٤٠٠  

بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت درخصوص  ،شفيعي  در ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات : برنامه،  باشگاه ملي    رئيس كميسيون  اليحه كمك به مربيان 
را نداشت و  پوشان طاها اظهار داشت:   اين باشگاه شرايط بخش خصوصي  اينكه  به مربيان  اول  اختصاص دهيم خالف ضوابط    ٥اينكه بخواهيم  تومان  ميليون 

هاي مختلف داشته باشند و به همين دليل در كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت مخالفت  ربي درخواستها باشگاه و ماي است. شايد دهبودجه
و فاقد   عضو شوراي شهر رشت در خصوص اليحه فوق اذعان داشت: اين باشگاه ورزشي در انتهاي منطقه آزاد قرار دارد ،يعليرضا تاج شهرستانسپس آقاي   .شد

باشد   مي  استامكانات  داده  سوق  ورزش  سمت  به  را  منطقه  اين  جوانان  آقاي    .و  ادامه  داشترمضاني  در  كه  اذعان  است  سال  ساليان  گيالن  در  كشتي   :
  و سزاوار است كه ما نقش بيشتري در تشويق و ايجاد انگيزه براي جوانان داشته ها در كشتي نداريم اي از گيالن در اين سالشده است. ما هيچ نمايندهفراموش
اند كه اين بحران در عرصه ورزش به وجود آمده است  جاي گذاشتهقدر عملكرد بدي از خود بهعزيزي خاطرنشان كرد: مديران گذشته ما آنسپس آقاي    باشيم.

  .ها از ورزش استان خارج شودو اميدواريم سياسي بازيكه موجب عقب گرد ما شده است 

ريال كمك مالي به باشگاه فرهنگي  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  با مفاد اليحه    متن مصـوبه شـورا:
نفر از اعضاي محترم    ٩، با توجه به حضور )خصوصي بخش موسسات  به  كمك(١٥٠٢٠٧  اعتباري رديف  و ورزشي ملي پوشان طاها، از

 شورا ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. 



  

~ ١٧٠ ~ 
 

  

  

                    

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اسالمي آراء اعضاي شوراي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

شهرداري  شماره    اليحه  به  مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٨١  ـف رشرشت 
به شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٦ در    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٦ثبت شده 

دارد؛   نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه 
باشگاه  ريال كمك مالي به ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت به پرداخت مبلغ 

باران   دروديسپ هت تهيه تجهيزات و لوازم ورزشي، با  ج  شهر 
تبصره   به  بودجه    ٢١توجه  اجرايي  شهرداري    ١٤٠٠ضوابط 

از رشت     بخش   موسسات   به   كمك (  ١٥٠٢٠٧  اعتباري   رديف   و 
  اقدام نمايد. ) خصوصي

در كميسيون فرهنگـي و اجتمـاعي شـورا 
مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و اخـذ 

  گرديد.رأي با اليحه پيشنهادي موافقت  
  

در كميســيون برنامــه وبودجــه و حقــوقي 
مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و شورا  

اخذ رأي با اليحـه پيشـنهادي  تـا سـقف 
 (پنج ميليون تومـان)  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠

    موافقت گرديد.

  
٢٦  
  
  
  
  

٣٤  
  

  
٢٥/١١/١٤٠٠  
  
  
  
  

١٥/١٢/١٤٠٠  
  
  

هاي  نوجوان و جوان را در برنامه  ١٥٠هار داشت: باشگاه سپيدرود شهر باران حدود  اظاليحه    حسيني در خصوصآقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
در محالت  اي نيست و بايد در ورزش همگاني  عباس نژاد اذعان كرد: شهرداري متولي ورزش حرفه  سپس آقاي  .مختلف كادرسازي كرده است

اين موضوع بي   آقاي  .يم شودها به چنين شكلي تقسهيم كه اين بودجه دبايد اجازه  نهزينه شود، ما   عدالتي محض  شفيعي نيز عنوان داشت: 
ما متولي ورزش نيستيم، اداره كل ورزش و به ياد داشته باشيم كه  .  چرا كه ما به باشگاه هاي ديگر كمك پنج ميليون توماني داشتيم  است

  كاره است؟ جوانان چه 

شـورا: مصـوبه  به    متن  مالي  كمك  درخصوص  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  سپبا  باران  دروديباشگاه  مبلغ    شهر  سقف  تا 
نفر از    ٩با توجه به حضور     )خصوصي  بخش  موسسات   به  كمك(   ١٥٠٢٠٧  اعتباري  رديف  ريال(پنج ميليون تومان)، از  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

   رأي مخالف،موافقت گرديد.   ١رأي موافق و   ٨اعضاي محترم شورا ، با 



  

~ ١٧١ ~ 
 

  

                    

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

شهرداري شماره    اليحه  به  مورخ    ١٤٠٠ـ٨٩١٤  ـ ف رشرشت 
شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨ به  شده  در    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٢ثبت 

شهرداري اينكه  بر  مبني  شورا  در   دبيرخانه    دارد؛   نظر   رشت 
مبلغ   پرداخت  به  گروه ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت  به  مالي  كمك    ريال 

  پور حسب درخواست شان مبني   قلي  دانشجويي شهيد  جهادي
  جهادي   دانشجويان  اعزام   جهت  مالي  كمك  دريافت  تقاضاي  بر
  كمك (١٥٠٢٠٤  اعتباري  رديف  از    و  مقدس  مشهد  به  اولي  زائر  و

  اقدام نمايد. ) NGO نهاد  مردم هاي سازمان  به

در كميســيون فرهنگــي و اجتمــاعي 
شورا مطرح و پس از بحـث و تبـادل 
نظر و اخذ رأي با اليحـه پيشـنهادي 

  موافقت گرديد.
  

ــه و  ــه وبودجـ ــيون برنامـ در كميسـ
حقوقي شورا مطرح و پس از بحـث و 
ــه  ــا اليح ــذ رأي ب ــر و اخ ــادل نظ تب

  پيشنهادي مخالفت گرديد.  

٢٧  
  
  
  
  

٣٤  
  

٣/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

١٥/١٢/١٤٠٠  
  

  : مفيد مذاكرات  ادامه آقاي  خالصه  ميليون تومان بوده است،    ٦٥شمس شفيعي در خصوص اليحه اظهار داشت: درخواست كمك مالي    در 
ها را ما  روز به مشهد بروند و خرج آن  ١٤نفر  ١٤كه ما براي پرداخت عيدي رانندگان استيجاري شهرداري با مشكل مواجه بوديم؛ يعني درحالي 

 سپس  .توان به اين صورت بخواهيم كمك كنيمت، ما چندين گروه جهادي داريم و نمياي بوده اس صورت سليقهپرداخت كنيم، اين انتخاب به
ما گروه آقاي حسيني   اين خصوص گفت:  در  فرهنگي شوراي شهر رشت  اين گروه جهادي  رئيس كميسيون  اما  داريم،  هاي جهادي بسياري 

خواهد به مشهد برود درخواست  اي مي گويم يك بام و دوهواست، مجموعه مي : بنده اينجا  بيان داشتعزيزي    در ادامه آقاي  .دانشجويي است 
ميليون تومان مخالفت   ٥كه ما براي عدالتي به وجود بيايد، درحاليهاي ديگري باشند كه بيگوييم ممكن است بخش  دهد و ميكمك مالي مي 

نفر    ١٤ميليون تومان است، اما    ٥٠روند  نفر به مشهد مي   ٣٢٠اتوبوس    ٨عضو شوراي شهر رشت خاطرنشان كرد:    ،عاشري  سپس آقاي  .كنيممي
  .خواهند به مشهد بروند و دليل اين مخالفت همين موضوع بوده است ميليون تومان هزينه مي  ٦٥با  

    جهادي   ريال كمك مالي به گروه ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
  رأي موافق، مخالفت گرديد.   ٣رأي مخالف و   ٦نفر از اعضاي محترم شورا با  ٩پور، با توجه به حضور   قلي دانشجويي شهيد



  

~ ١٧٢ ~ 
 

  

  

  

  

                  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☒  ☐  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☒  ☐  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  رضا عاشري  ٥
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☒  ☐  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☒  ☐  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ٦  ٣    جمـــع
  ☒  تصويب نشد          ☐تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

شهرداري  شماره    اليحه  به    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٠٥٩  ـف رشرشت 
به شماره   بر    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ    ٣٠٣٢ثبت شده  دبيرخانه شورا مبني  در 

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  درنظر  رشت  شهرداري  اينكه 
به  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مالي  كمك  پسند  ي آقاريال  به    دهيابوالفضل  توجه  با 

به   منظور  درخواست آقاي عليرضا پسنديده مبني بر دريافت كمك مالي 
هاي درماني فرزندشان به نام ابوالفضل پسنديده كه  تامين بخشي از هزينه

شماره   نامه  طي  و  بوده  مبتال  شديد  حركتي  جسمي  بيماري  به 
گرديده  ١٤٠٠/ ٨/ ١٨مورخ    ٩٣٤/ ٠٠/ ٨١٥٨٦ تاييد  نيز  بهزيستي  سازمان 

اعتباري  و    است رديف  آسيب    ١٥٠٣٠٢از  اقشار  به  كمك  و  (ساماندهي 
  نمايد. اقدام پذير) 

  
در كميســــيون برنامــــه 
ــورا  ــوقي ش ــه و حق وبودج
ــث و  ــس از بح ــرح و پ مط
تبـادل نظـر و اخـذ رأي بــا 
موافقـت  پيشـنهادي  اليحه 

  گرديد.  

١٥/١٢/١٤٠٠  ٣٤  

ابوالفضـل  يآقاريال كمك مالي به ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
، با توجه (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير)  ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري    ودرخواست آقاي عليرضا پسنديده    برابر  دهيپسند

  نفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ٩به حضور 



  

~ ١٧٣ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        شوراتصميم  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

به شماره    اليحه شهرداري  به    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٩٠٦١  ـ ف رشرشت  ثبت شده 
نظر    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ    ٣٠٣٣شماره   در  اينكه شهرداري  بر  مبني  دبيرخانه شورا  در 

به خانم زهرا محمد دوست    يكمك مالريال  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
كه  چكوسر نامبرده  درخواست  به  توجه  با  امام خميني  ي  امداد  كميته  مددجويان  از 

و )  ره( اند  بوده  نموده  را  مالي  كمك  دريافت  درخواست  مالي  مشكالت  علت  با  و    به 
كميته امداد استان گيالن مبني بر   ١٤٠٠/ ١١/ ١١مورخ   ١/ ٢٧٣٢٤٢٨توجه به نامه شماره 

(ساماندهي و كمك به اقشار    ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري  و  تحت حمايت بودن نامبرده  
  .  اقدام نمايد آسيب پذير)

ــيون  در كميســـ
و  وبودجـه  برنامه 
ــورا  ــوقي شـ حقـ
مطــرح و پــس از 
بحـــث و تبـــادل 
نظر و اخذ رأي با 
پيشنهادي  اليحه 

  موافقت گرديد.  

  
٣٤  
  

١٥  
١٢  

١٤٠٠  

شـورا: مصـوبه  مبلغ    متن  پرداخت  درخصوص  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  مالريال  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  زهرا    يكمك  خانم  به 
نفر از اعضاي    ٩با توجه به حضور    (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير)  ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري  ي،  محمد دوست چكوسر

   محترم شورا ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء    رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٧۴ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  

شهرداري  شماره    اليحه  به  مورخ ١٤٠٠ـ ٩١٥٠  ـف رشرشت 
شماره  ١٤٠٠/ ١١/ ٢٥ به  شده  در    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٨مورخ      ٣١٠٠ثبت 

به  نسبت  دارد  نظر  در  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه 
عقاب   ي به مجموعه ورزش يكمك مالريال  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پرداخت مبلغ  

ورزشي    كيالمپ مجموعه  درخواست  به  عنايت  شماره   مذكوربا  به 
از رديف    و حمايت از ورزشكاران    مبني بر  ١٤٠٠/ ١١/ ٨مورخ    ٢١٣٤٧٥
  اقدام نمايد. (كمك به موسسات بخش خصوصي)  ١٥٠٢٠٧اعتباري 

در كميســيون برنامــه وبودجــه و 
حقــوقي شــورا مطــرح و پــس از 
بحث و تبادل نظر و اخـذ رأي بـا 
  اليحه پيشنهادي مخالفت گرديد.  

  
ــي و  ــيون فرهنگـــ در كميســـ
اجتماعي شـورا مطـرح و پـس از 
بحث و تبادل نظر و اخـذ رأي بـا 
  اليحه پيشنهادي موافقت گرديد.

  

٣٤  
  
  
  

٢٨  

١٥/١٢/١٤٠٠  
  
  
  

١٧/١٢/١٤٠٠  

  : مذاكرات  مفيد  از باشگاه متوجه شديم گروه متشكلي كه بتوان از آن    خالصه  از بازديد  آقاي شفيعي در خصوص اليحه اذعان داشت: پس 
سپس آقاي نادر حسيني، رييس كميسيون فرهنگي و   حمايت كرد مشاهده نگرديد و معموالً كمك ها در صورتي است كه تيمي موجود باشد.

اجتماعي شورا ادامه داد: بنده به عنوان رييس كميسيون فرهنگي قانع نشدم و چون اعضاي كميسيون رأي مثبت دادند اين اليحه در كميسيون  
شهريه خوبي دريافت مي كند و منابع    سپس آقاي رضا عاشري، عضو شوراي شهر عنوان داشت : اين باشگاه از اعضاي خود  فرهنگي رأي آورد.  

سپس آقاي رمضاني ادامه داد: از آنجاييكه رييس قبلي باشگاه به    مالي خوبي نيز دارد و بنظرم نيازي به كمك مالي شورا در اين زمينه نيست.
داد و همچنين به جهت كمك  مي پهلواني شهره بود و به ورزشكاران بي بضاعت كمك مي كرد و شهريه نمي گرفت و حتي لباس رايگان به آنها

  به پرورش نونهاالن در زمينه ورزشي موافق اين كمك مالي هستم.

المپيك، با توجه به    عقاب   يبه مجموعه ورزش  ي كمك مالبا مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    متن مصـوبه شـورا:
  خالفت گرديد. رأي موافق، م  ٣رأي مخالف و  ٦نفر از اعضاي محترم شورا ، با  ٩حضور 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☒  ☐  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☒  ☐  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  رضا عاشري  ٥
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☒  ☐  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☒  ☐  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ٦  ٣    جمـــع
  ☒  تصويب نشد          ☐تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٧۵ ~ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١١  

 ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٣٢١  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري
در دبيرخانه شورا مبني   ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ    ٣٢٢٧ثبت شده به شماره  

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر 
فوتبال صنعت  يورزش يباشگاه فرهنگ ريال كمك مالي به  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

با  اليگ ص/گ/ ن  شماره  مكاتبه  به  مورخ    ١٤٠٠-٣٦عنايت 
نونهاالن  مذكور  باشگاه  عامل  مدير ١٤٠٠/ ١١/ ٢٣ تيم  اينكه  بر  مبني   ،

  برتر   ليگ   در   گيالن  استان   نمايندگان   از   يكي   عنوان   به  صنعت گيالن
  و   است  گذاشته  مسابقات  عرصه  به   پا و   داشته  حضور  ١٤٠٠ فصل  كشور
  دريافت  تقاضاي   رو   پيش  بازي  سه   براي   لجستيكي   هايهزينه  جهت
و  نموده  را   شهرداري   از   مالي   كمك   ١٥٠٢٠٧  اعتباري   رديف  از  است 

  اقدام نمايد. ) خصوصي بخش  موسسات  به  كمك(

در كميسيون برنامه و بودجـه 
و حقوقي شورا مطـرح و پـس 
از بحث و تبـادل نظـر و اخـذ 
رأي بـــا اليحـــه پيشـــنهادي 

  موافقت گرديد.  
  

در كميســـيون فرهنگـــي و 
اجتماعي شورا مطـرح و پـس 
از بحث و تبـادل نظـر و اخـذ 
رأي بـــا اليحـــه پيشـــنهادي 

  موافقت گرديد.
  

٣٤  
  
  
  
  

٢٨  

١٥/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

١٧/١٢/١٤٠٠  

شـورا: مصـوبه  مبلغ    متن  پرداخت  درخصوص   شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  به    ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  مالي  كمك  باشگاه  ريال 
نفر از    ٩با توجه به حضور     )خصوصي  بخش  موسسات   به  كمك(   ١٥٠٢٠٧  اعتباري   رديف  ن، ازاليفوتبال صنعت گ   ي ورزش  يفرهنگ 

   اعضاي محترم شورا ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    - ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٧۶ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٢  

شهرداري  شماره    اليحه  به  مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٠٧٦  ـف رشرشت 
شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩ به  شده  در    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ    ٣٢٢٩ثبت 

مجوز   صدور  بر  مبني  شورا  ك  ميتنظدبيرخانه    وسكيقرارداد 
تورم    كسالي  از   يمطبوعات  يها نرخ  بر  مبتني  سال  سه  به 

رساندنساليانه   حداقل  به  منظور  اداري    به  و  حقوقي  تبعات 
ساله يك  قراردادهاي  از  عنايت   ، ناشي  اينكه    با  شهرداري  به 

هاي   دكه  ساماندهي  راستاي  در  اخير  سالهاي  طي  رشت 
ها و  مطبوعاتي سطح شهر اقدام به فراخوان متصرفين اين دكه

داد با كليه دكاكين بر مبناي نرخ اعالمي كارشناس  رانعقاد قرا
ليكن به دليل    رسمي دادگستري در دوره يكساله نموده است. 

از  ناشي  هزينه هاي مترتب    م قراداد وتنظي  تشريفات حقوقي 
قرا مدت  سريع  گذشتن  و  مجدد  كارشناسي  يكساله،  ربر  داد 

از عدم   اعم  عديده  و مشكالت  موانع  با  قرارداد  تمديد مجدد 
با   جديد  تضامين  ارايه  معاذير  و  مستاجرين  موقع  به  مراجعه 

ي آن حجم كار    كه نتيجه  مبالغ جديد قرارداد مواجه مي باشد
در سازمان  اخطاريه،  اضافه  ايام    تنظيم  المثل  اجرت  محاسبه 

انصراف كامل مستاجرين از تنظيم    تصرف بدون قرارداد و بعضاً
  داد مي باشد.  رقرا 

در كميســـيون برنامـــه وبودجـــه و 
حقوقي شورا مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر  مقـرر گرديـد بـه دليـل 
حمايت از مستاجرين اين دكه هـا و 

بر جلــوگيري از فرآينــدهاي زمـــان 
حقوقي و اداري ناشي از قراردادهاي 
يكساله، به صورت سه ساله با قيمت 
گذاري كارشناس رسمي دادگستري 

ــا لحــاظ نــرخ تــو مي احتمــالي رو ب
  سالهاي دوم و سوم منعقد گردد.

  

١٥/١٢/١٤٠٠  ٣٤  

شـورا مصـوبه  درخصوص    :  متن  شهرداري  پيشنهادي  ك  ميتنظاليحه  مدت  مطبوعات  يهاوسكيقرارداد  افزايش  بر  مبني  ي 
از مستاجرين دكه ها و جلوگيري از فرآيندهاي زمانبر حقوقي و اداري ناشي از   قرارداد از يك سال به سه سال به دليل حمايت 

 نفر از   ٩گذاري كارشناس رسمي دادگستري، با توجه به حضور قراردادهاي يكساله، به صورت سه ساله با ارزيابي سه ساله و قيمت
 اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٧٧ ~ 
 

  
رضا عاشري                            -هادي رمضاني          -سيد شمس شفيعي        -نادر حسيني         -عليرضا تاج شهرستاني      -  حاضرين در جلسه:

محمد حسين واثق كارگرنيا                                 -      حسن كريمي كرنق           - مجيد عزيزي         - مسعود عباس نژاد     -                              

  سيد حسين رضويان   غائبين:
  

  

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٣  

شماره  نامه    به  گيالن  استان  كل  اداره  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  محترم  مديركل 
شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ    ٩/ ١٤٠٠/ ١٤٧٢٥ به  شده  دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ    ٣٣١٦ثبت  در 

بر معرفي نماينده تام االختيار و واجد شرايط (مسلط بر مباحث فرهنگي و اجتماعي)  شورا مبني
با عنايت به تشكيل كارگروه علمي و مشورتي شوراي فرهنگ    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٩به اداره كل تا تاريخ  

هاي  عمومي استان در ذيل شوراي مذكور براي تبادل نظر و پااليش نظرات و تحكيم مباني طرح 
  مطرح شده در صحن شوراي فرهنگ عمومي. 

      

آقاي شفيعي در خصوص معرفي نماينده در شوراي فرهنگ عمومي عنوان داشت: بايد دقت كنيم فردي كه انتخاب مي كنيم داراي    خالصه مفيد مذاكرات :
نماينده ولي فقيه و يا ساير بزرگان شهر مطرح   نزد استاندار و  بتواند مشكالت مطروحه در اين بخش را  كند و در حوزه  صراحت لهجه و آزادي بيان باشد كه 

  هنر نيز آشنا و متخصص باشد.  فرهنگ و 

نفر از اعضاي محترم   ٩نظر و اخذ رأي مخفي، با توجه به حضور  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
عنوان  رأي آقاي نادر حسيني به    ٣رأي در مقابل    ٦شورا، آقاي عليرضا تاج شهرستاني عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت با  

انتخاب   استان،  عمومي  فرهنگ  شوراي  مشورتي  و  علمي  كارگروه  در  منظور حضور  به  شورا  شرايط  واجد  و  االختيار  تام  نماينده 
 شدند. 

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٤  
خزانـه دار محتـرم شـوراي   ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مـورخ    ٣٣٠٦نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره  

شوراي اسالمي شهر رشت با   ١٤٠٠يك نسخه اصالح بودجه سال  اسالمي شهر رشت به پيوست
  ريال (هزينه) جهت بررسي و تصويب. ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ريال(درآمد) و مبلغ    ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ  

      

شـورا مصـوبه  سال    :  متن  بودجه  مبلغ    ١٤٠٠اصالح  با  رشت  شهر  اسالمي  مبلغ    ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شوراي  و  ريال(درآمد) 
 نفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.    ٩با توجه به حضور (هزينه)  (بودجه پيوستي)   ريال ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٧٨ ~ 
 

  

  

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٥  

شهرداري  شماره    اليحه  به  به    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٥٥٤  ـف رشرشت  شده  ثبت 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٢شماره   

بابت چك برگشتي آقاي    ديه و جرائم أخير تأتجرائم  درصد از    ٣٠دارد؛ نسبت به بخشودگي
مالك كد    كاء،نامبرده و شر    ١٤٠٠/ ٩/ ١١مورخ    ١٦٤٢٢٣رضا حقگو، حسب درخواست شماره  

درخصوص دو فقره چك برگشتي از محل پرونده تقسيط بدهي    ٣-٢- ١٠١٨٧- ٢- ١نوسازي  
ديه  أخير و ت أخذ هزينه تأ دي طي فرآيند  ؤريال، نظر به اينكه م١/ ٤٣٠/ ٩٧٤/ ٠٠٠به مبلغ كل

و انجام مراحل حقوقي در دادگاه، قبل از صدور حكم قطعي اقدام به پرداخت اصل بدهي و  
ه هزينه  ساختمان  ساير  از  آمده  عمل  به  بازديد  طي  و  نموده  الوكاله  حق  و  دادرسي  اي 

درصد پيشرفت فيزيكي و داراي پروانه دوم نمي باشد. مودي طي نامه    ٦٠احداثي كه حدود  
درخواست تخريب بنا در صورت پرداخت تاخير تاديه و اعاده به    ١٤٠٠/ ٠٧/ ٠٤  مورخ   ١١٦٢٠٤

توجه   با  حاليه  است.  نموده  بخشودگي  وضع سابق  فوق مودي درخواست    ٣٠به موصوفات 
  ، اقدام نمايد. درصد از تاخير تاديه و جرائم و مختومه شدن پرونده را دارند 

ــيون  در كميســ
برنامه و بودجه و 
حقـــوقي شـــورا 
ــا  ــرح و بــ مطــ
عنايت بـه اينكـه 
تصميم گيري در 
در  اين خصـوص 
ــارات شــورا  اختي
نيست مقرر شـد 
بـه  اليحه مذكور 
ــهرداري  شــــــ

  د.بازگرد

٢٤  
١٠  
١١  

١٤٠٠  

در ادامه آقاي شفيعي در خصوص اليحه اظهار داشت: از لحاظ قانوني شوراي شهر نمي تواند برخالف رأي دادگاه يا كميسيون ماده صد  خالصه مفيد مذاكرات :  
باشد. اما شهرداري اين اختيارات را دارد و مي تواند بخشودگي در    سپس آقاي رمضاني نيز اذعان داشت:   تأخير را لحاظ كند.تخفيف دهد يا بخشودگي داشته 

  چون اين اليحه رأي دادگاه را به همراه دارد، شوراي شهر اجاره اينكه برخالف رأي دادگاه نظر بدهد را ندارد و رأي الزم االجراست.

شـورا: مصـوبه  بخشودگي  متن  درخصوص  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  از    ٣٠مفاد  تأتجرائم  درصد  جرائم أخير  و  چك    ديه  بابت 
نظر با توجه به اينكه تصميم گيري در اين خصوص خارج از اختيارات برگشتي آقاي رضا حقگو در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

ه رأي مخالف، مقرر شد؛ اليحه مذكور ب١رأي موافق و    ٨نفر از اعضاي محترم شورا با    ٩شوراست پس از اخذ رأي، با توجه به حضور  
 شهرداري عودت داده شود. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٨    جمـــع
  ☒  تصويب نشد          ☐تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ١٦



  

~ ١٧٩ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.   ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت 

  
     

  *  ٢٣/١٢/١٤٠٠مورخ :        ٣٢جلسه شماره :   *
العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، سي و دومين جلسه٢١/١٢/١٤٠٠مورخ     ٣٢٨٠براساس دعوتنامه شماره     در محل ساختمان شوراي١٧:٤٥(فوق 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.  قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب محمد حسين واثق كارگرنيا رئيس محترم شورا با  اسالمي  

  دستورات جلسه : 
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا 

كمك   ريال  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ  ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٧٩  ـ ف رشـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره  
با توجه به كمبود اعتبار    و)  NGO  نهاد   مردم  هاي  سازمان  به  كمك(  ١٥٠٢٠٤  اعتباري  رديف  از  شهرستان رشتكانون مداحان  مالي به  

مربوطه   رديف  از  در  مذكور  مبلغ  اعتباري    با كسر  پذير)    ١٥٠٣٠٢رديف  اقشار آسيب  به  كمك  و  نمودن  (ساماندهي  اضافه  رديف  و  به 
١٥٠٢٠٤ .  

شمار به  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  مبلغ    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٠١٧٢ـ ف رش  ه ـ  پرداخت  خصوص  ريال   ١٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠در 
  ، راننده استيجاري به صورت حجمي(طرف قرارداد با شركت پيمانكاري) ١١٧(معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان) بابت عيدي به تعداد 

  .   ه وسايط نقليه) (كراي ١٢١٤٠٤از رديف اعتباري و  ريال ١/ ٧٥٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠ به مبلغ جمعاً

نفر از اعضاي محترم شورا ، به اتفاق آرا مقرر    ٩نظر و اخذ رأي، با توجه به حضور  و تبادلهمچنين پس از بحث    :  مصـوبه شـورا متن  
- ،  ش ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ  ١٤٠٠-٨٨٧٩رف ـ  هاي؛ ش به شماره  العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي شهرداري شد؛ جلسه فوق

رف ـ ،  ش١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ    ١٤٠٠- ٧٨٥٤رف ـ  ، ش١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ    ١٤٠٠-٩٩٩٩رف ـ  ،  ش١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ    ١٤٠٠- ٩٢٨١رف ـ  
ـ  ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ    ١٤٠٠-٩٥٧٥ ف  ر  ش  ـ  ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ١٤٠٠- ٨٨٢٥،  ف  ر  ش  ـ ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ    ١٤٠٠-٨٨٢٨،  ر  ش   ،

برگزار    ١٧رأس ساعت    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٣وز دوشنبه مورخ  ر  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ    ١٤٠٠- ٢٣٣٩٠٦و ش ر ـ    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠-٢١٨٦٩٢
 گردد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠  -      ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٨    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٨٠ ~ 
 

ريال به هر يك از  ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص  پرداخت  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ ١٤٠٠ـ ٩٩٩٩ ـف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره 
نهاد   رسان   سه  راهور،  ؛خدمت  اعتباري    ريال،١/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغبه  مجموعًا    ،رشت   ناحيه  سپاه   و    انتظامي  نيروي   پليس  رديف  از 

   . (پرداخت هاي تشويقي) ١٥٠٣٠٤

ريال (سي   ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٤  ـف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره
  كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن.  ميليون تومان)

 باب   يك   در خصوص خريداري و تملك ششدانگ   ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٢٥  ـ ف رش  شماره   ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به
ميدان شهرداري، خيابان شيك، جهت احداث سرويس    مترمربع واقع در  ٢٣٧مساحت  به  رشت    ٣  بخش  در  واقع  ٢٥٢٠  شماره  به  خانه

  .  رشت   راه  پياده  بهداشتي در

اتوبوسهاي مدل در خصوص فروش ناوگان شامل    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ    ١٤٠٠ـ٩٥٧٥  ـ ف رش  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره 
  . سال و بيشتر) ١٥(با سن   پايين

ساختمان    ينامه ارزش معامالتندر خصوص آيي   ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٢٨  ـف رش   ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره
  . )هاي قانون شهردار  ١٠٠ماده   ١١شهر رشت (موضوع تبصره  

  درخصوص نامگذاري معابر. ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ  ١٤٠٠ـ ٢٣٤٦٩٤  ـرشـ بررسي نامه شهرداري به شماره 

ر  در خصوص معرفي يك نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر د   ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ  ١٤٠٠ـ٢٣٣٩٠٦  ـرش  ـ بررسي نامه شهرداري به شماره
  شوراي پژوهش شهرداري. 

به شماره   نامه فرمانداري شهرستان رشت  بررسي  بند    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٩مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٧٩١ـ  مصوبات   ١-٥و    ٢پيرامون اعتراض به 
با موضوعات؛دستورالعمل تشكيل ستاد راهبردي شهر خالق رشت     ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧شهر رشت مورخ اسالمي  جلسه شوراي  بيست و ششمين  

  ح شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري رشت . و اصال

مصوبات بيست و    ١٠پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٩مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٧٩٢ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  
  با موضوعبودجه شوراي اسالمي شهر رشت.  ١٤٠٠/ ١٢/ ٤شهر رشت مورخ اسالمي  جلسه شوراي هشتمين 

  

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

  :منشي شوراطق پيش از دستور ن
  را   شهدا  امام  و   شهدا  نام  و  شهيد حسين اقدامي، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، جناب آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي محترم شــورا

  . داشتند  گرامي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
تبريك يازدهم شعبان المعظم مصادف با سالروز والدت حضرت علي اكبر(ع) و   ضمنرئيس شوراي اسالمي شهر رشت    ،محمد حسين واثق كارگرنيا  سپس آقاي

مردمي و خدوم ايران اسالمي مشاهده مي شود، هر  : اميدواريم با دلسوزي و تالشي كه در دولت انقالبي آيت اهللا رئيسي، رئيس جمهور  ندروز جوان اظهار كرد
با حضور و مشاركت بيشتر جوانان در حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ،    ...چه سريعتر مشكل اشتغال جوانان برطرف شود و ان شاا

اسفند   ٢٢به با اشاره  آقاي كارگرنيا هاي كليدي و حساس مهيا شود. ليت پذيري بيشتر جوانان در آينده و در جايگاهئوزمينه هاي رشد و بالندگي با هدف مس
اسفند به نام روز شهدا تلنگر بجايي است تا يادمان نرود كه امنيت و آرامش امروزمان را مديون آناني هستيم كه   ٢٢: نامگذاري بيان كردندمصادف با روز شهدا 

مان سينه سپر كرده و با ايستادگي در مقابل دشمنان، اجازه ندادند حتي ذره اي از خاك و امنيت مردم به  سرزمينبا ايثار و رشادت براي دفاع از آب و خاك  
يق خدمت و رسيدن  خطر بيافتد و يك بار ديگر با آرمان هاي امام راحل و شهداي گرانقدر و رهبر معظم انقالب تجديد پيمان مي كنيم و اميدواريم همه ما توف

به پرداخت به موقع حقوق و مزاياي پايان سال شهرداري رشت بيان كردأكارگرنيا با تآقاي    ي شهادت نصيبمان شود. به درجه واال : پرسنل شريف و  ندكيد 
ريم  نتظار داخدوم شهرداري رشت نيز در راستاي اجراي برنامه هاي تدوين شده، سالي پر تالش را سپري كرده اند و ضمن تقدير از تالش هاي اين مجموعه ا



  

~ ١٨١ ~ 
 

ايام شرمنده خ  اين  در  پرسنل شهرداري  تا خداي ناكرده  پرداخت شود  به طور كامل  پرسنل شهرداري رشت  تمامي  پايان سال  انواده  كليه حقوق و مزاياي 
با اشاره به پيش  شان  اي  به طور كامل پرداخت شود.  ١٤٠٠به التفاوت عيدي پرسنل شهرداري رشت نيز بايد تا پيش از اتمام سال    هايشان نباشند و همچنين ما

افزود از گذشتگان، همه ساله در چهارشنبه آخر سال شاهد برگزاري مراسم چهارشنبه  ندرو بودن چهارشنبه آخر سال  : بر اساس آئين و رسوم بر جا مانده 
مالي پيشگيري كنند تا خداي ناكرده براي  ها با نظارت و كنترل فرزندان خود از بروز هرگونه مشكل و خطرات جاني و  سوري هستيم و انتظار داريم خانواده 

ها از جمله مجموعه زحمتكش درمان در شب  نشان كه همواره براي دفاع از شهروندان جان خود را به مخاطره مي اندازند و ديگر دستگاهنيروهاي خدوم آتش 
  چهارشنبه آخر سال به واسطه برخي از هيجانات و بي مباالتي ها خطراتي ايجاد نشود. 

  م وصول طرح ها و لوايح؛ اعال 
در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ     ٣٢٩٣ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ    ١٤٠٠ـ  ٢٣٨٩٤٢ـ نامه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ  ١

  شهرداري رشت اعالم وصول شد.  ١٤٠١شورا در خصوص ضوابط اجرايي بودجه 

به شماره    ـ اليحه شهرداري٢ به شماره   ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٩٩٦٠  ـ ف رشرشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٢مورخ     ٣٣٩٣ثبت شده 
  اعالم وصول شد.  "پگاه ي ورزش يبه باشگاه فرهنگ  يكمك مال"شورا در خصوص

به شماره    ـ اليحه شهرداري٣ به شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ ١٠١٦٢  ـف رشرشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٣مورخ    ٣٤٠٨ثبت شده 
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي    "رشت   يشهردار  ١٤٠٠ح بودجه سال  صالا"شورا در خصوص

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

به شماره    ـ اليحه شهرداري٤ در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٢مورخ    ٣٣٩٤ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ ١٠٠٨٠  ـف رشرشت 
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و    "رشت  يسبك شهردار  يدستگاه خودرو  ٤٥فروش    "شورا در خصوص

  اخذ 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 كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

  ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ ١٤٠٠ـ ٨٨٧٩ ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري
در دبيرخانه شورا مبني   ١٤٠٠/ ١٢/ ١٤مورخ    ٣٢٦٩ثبت شده به شماره  

رشت شهرداري  اينكه  مبلغ    بر  پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در 
به   ريال  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ مالي  رشتكمك  شهرستان  مداحان    از   كانون 

با    و)   NGO  نهاد  مردم  هاي  سازمان  به   كمك(  ١٥٠٢٠٤  اعتباري  رديف
  نسب به كسر مبلغ مذكور از وجه به كمبود اعتبار در رديف مربوطه  ت

اعتباري   پذير)    ١٥٠٣٠٢رديف  اقشار آسيب  به  و كمك  و (ساماندهي 
نمودن   به    ١٥٠٢٠٤به رديف  اضافه  با عنايت    ٢٠٦٥٩١  شماره  مكاتبه و 

  كه   رشت  شهرستان   آييني  شاعران   و   مداحان   كانون   ١٤٠٠/ ١١/ ٩مورخ  
و معنوي مداحان  مادي حمايت و حسيني شعور و شور ترويج جهت در

رييس   نشست  به  توجه  با  و  باشد  مي  و  بوده  تالش  در  مداوم  بطور 
اقدام    عزيزان،   آن  با  شهر  اسالمي  محترم  شوراي  فرهنگي  كميسيون

  نمايد. 

در كميسيون برنامه وبودجـه و 
حقوقي شورا مطـرح و پـس از 
بحث و تبادل نظر و اخـذ رأي 

پيشـ نهادي موافقـت با اليحـه 
  گرديد.  

  
  

ــي و  ــيون فرهنگــ در كميســ
اجتماعي  شورا مطـرح و پـس 
از بحــث و تبــادل نظــر و اخــذ 
ــنهادي  ــه پيشـ ــا اليحـ رأي بـ

  موافقت گرديد.  
  

٣٥  
  
  
  
  
  

٢٩  
  

٢٢/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  
  

٢١/١٢/١٤٠٠  
  

شـورا:  مصـوبه  مبلغ    متن  پرداخت  خصوص  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  به   ريال  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  مالي  كانون  كمك 
با توجه به كمبود اعتبار در رديف    و)  NGO  نهاد  مردم  هاي  سازمان  به  كمك(  ١٥٠٢٠٤  اعتباري  رديف   از  مداحان شهرستان رشت

از  مربوطه   مذكور  مبلغ  كسر  اعتباري    با  پذير)    ١٥٠٣٠٢رديف  آسيب  اقشار  به  كمك  و  نمودن  (ساماندهي  اضافه  رديف  و  به 
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ١٥٠٢٠٤



  

~ ١٨٢ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠  جمـــع 
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ 
  جلسه

٢  

شهرداري   شماره    اليحه  به  به    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٠١٧٢ـف رشرشت  شده  ثبت 
  ١٤٠٠/ ٩٢٨١شماره ش ر ف / در دبيرخانه شورا پيرو اليحه    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٣مورخ    ٣٤٠٧شماره  
مبلغ    ١٤٠٠/ ١٢/ ١١مورخ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني 

راننده  ١١٧ريال (معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان) بابت عيدي به تعداد    ١٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠
مشغول به  در شهرداري كه استيجاري به صورت حجمي (طرف قرارداد با شركت پيمانكاري)  

باشند مي  مبلغ   جمعاً   ، فعاليت  اعتباري  و    ريال   ١/ ٧٥٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠  به  رديف  (كرايه    ١٢١٤٠٤از 
نقليه) و    وسايط  نو  مناسبت فرارسيدن سال  و  به  قيمت قطعات خودرو  افزايش  به  با توجه 

  اقدام نمايد.   ،مشكالت معيشتي رانندگان استيجاري و در راستاي كمك به آنها 

ــيون  در كميسـ
بودجه  و  برنامه 
و حقوقي شـورا 
مطرح و پس از 
بحــث و تبــادل 
نظر و اخذ رأي 
ــه  ــا اليحــ بــ
پيشـــــنهادي 
  موافقت گرديد.  

  

٣٥  
٢٢  
١٢  

١٤٠٠  

با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا: فوريت  ريال    ١٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب دو 
پانصد و  تعداد    (معادل يك ميليون  به  بابت عيدي  تومان)  با شركت  ١١٧هزار  قرارداد  به صورت حجمي (طرف  استيجاري  راننده 

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.   (كرايه وسايط نقليه) ١٢١٤٠٤از رديف اعتباري و  ريال ١/ ٧٥٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠ به مبلغ جمعاً ، پيمانكاري)

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٨٣ ~ 
 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

شهرداري شماره    اليحه  به    ـ ف رش رشت 
شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٦مورخ  ١٤٠٠ـ٩٩٩٩ به  شده  ثبت 
بر    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ    ٣٣٤٩ مبني  شورا  دبيرخانه  در 

پرداخت   به  نسبت  دارد؛  نظر  در  شهرداري  اينكه 
  ؛ خدمت رسان   ريال به هر يك از سه نهاد  ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

راهور،   ، رشت   ناحيه  سپاه  و   انتظامي   نيروي    پليس 
از رديف اعتباري    ريال و١/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغ به  مجموعاً  
به  (پرداخت هاي تشويقي)    ١٥٠٣٠٤ با عنايت  مكفي  و 

موصوف  رديف  اعتبار  ر    نبودن  ش  شماره  نامه  - برابر 
نسبت    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ    ١٤٠٠-٢٣٩٧٤١ نظردارد؛  در 

مبلغ   كسر  از  ١/ ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به  اعتباري  ريال  رديف 
نم  ١٦٠٢١٤ اضافه  و  مسكن)  رفاهي    به    ودن (هزينه 

مذكور    ١٥٠٣٠٤  رديف هاي  نهاد  اينكه  به  در  با عنايت 
صورت شبانه روزي در شهر به خصوص در  ه  تمام ايام، ب

اجراي   در  و  داشته  فعال  حضور  بحران  وقوع  مواقع 
شهري  هاي  پروژه  از    رشت   شهرداري  با    بسياري 

و  داشته   پشتيباني   و  همكاري   اجراي   منظور   به   اند 
  قدرداني   و  شهري  هاي  حوزه  در  مشاركتي  هاي  برنامه

مناطق    شهرداري  با  كه  عوامل  زحمات   از و  مركز 
  اقدام نمايد.  ،پنجگانه مساعدت نموده اند 

در كميسيون برنامه وبودجه و حقوقي شورا مطـرح 
و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي با عنايت به 

ــماره   ش ر  ــه شـ ــورخ  ١٤٠٠-٢٣٩٧٤١-نامـ مـ
اليحه پيشنهادي با ضمن موافقت با    ٢١/١٢/١٤٠٠

(پرداختهــاي  ١٥٠٣٠٤افــزايش اعتبــار رديــف 
(هزينـه هـاي ١٦٠٢١٤تشويقي) از رديف اعتباري  
ريـال ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠/١رفاهي مسـكن) بـه مبلـغ  

  موافقت گرديد.
در كميسيون فرهنگي و اجتماعي  شـورا مطـرح و 
پس از بحـث و تبـادل نظـر و اخـذ رأي بـا اليحـه 

  پيشنهادي موافقت گرديد.  
كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا مطـرح و   در

پس از بحـث و تبـادل نظـر و اخـذ رأي بـا اليحـه 
پيشنهادي موافقت با توجه به حضور فعال و شبانه 
روزي پليس راهور ، نيروي انتظامي و سپاه ناحيـه 
رشت در مواقع وقوع بحران در اجـراي بسـياري از 
پــروژه هــاي شــهري در كنــار شــهرداري مركــز و 

  ق پنجگانه موافقت گرديد.مناط
  

٣٥  
  
  
  
  

٢٩  
  
  
  

٢٣  
  
  
  

٢٢/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

٢١/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

٢٢/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

خدمت    ريال به هر يك از سه نهاد  ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  پرداخت    متن مصـوبه شـورا:
راهور،  ؛ رسان و ١/ ٥٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مبلغ به  مجموعاً    ،رشت   ناحيه  سپاه  و    انتظامي  نيروي     پليس  اعتباري    ريال  رديف    ١٥٠٣٠٤از 

تشويقي) هاي  به  (پرداخت  عنايت  با  موصوف ،  رديف  اعتبار  نبودن  ر    مكفي  ش  شماره  نامه  مورخ    ١٤٠٠- ٢٣٩٧٤١- برابر 
  به     (هزينه رفاهي مسكن) و اضافه نمودن  ١٦٠٢١٤رديف اعتباري  ريال از  ١/ ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت با كسر مبلغ  ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١

 اق آرا موافقت گرديد. ، به اتف١٥٠٣٠٤ رديف 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  كريمي كرنق حسن   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٨۴ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

مورخ  ١٤٠٠ـ٧٨٥٤  ـف  ش ر   رشت به شماره    اليحه شهرداري
به شماره     ١٤٠٠/ ١٠/ ١٨ در    ١٤٠٠/ ١٠/ ١٩مورخ    ٢٦٣٣ثبت شده 

دارد؛   نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه 
  ريال (سي ميليون تومان)   ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نسبت به پرداخت مبلغ  

گيالن،   هاي  رسانه  و  مطبوعات  خانه  به موسسه  مالي  با  كمك 
موسسه    عنايت عامل  مدير  درخواست  شماره    مذكوربه  به 

موسسه فوق الذكر با قدمت  و اينكه ١٤٠٠/ ١٠/ ٥مورخ ٩٥-٦٥٠٢
خبرنگار عضو و غير    ١٠٠٠ساله و با تحت پوشش قرار دادن    ٢٥

عضو در سطح استان، سعي در ارتقاي سطح كيفي اهالي رسانه  
ن  و رسيدگي به وضعيت معيشتي، درماني، حقوقي، آموزشي آنا

مين بخشي از نيازمنديها و رسيدگي  أ داشته و حاليه به منظور ت
هاي  عاجل به وضعيت معيشتي اعضاي خانه مطبوعات و رسانه

از رديف    و  ندنموده اگيالن تقاضاي كمك مالي از شهرداري را  
  اقدام نمايد. (كمك به موسسات خصوصي)  ١٥٠٢٠٧اعتباري 

ــه و  ــه وبودجـ ــيون برنامـ در كميسـ
حقوقي شورا مطرح و پس از بحث و 
ــا اليحــه  ــادل نظــر و اخــذ رأي ب تب

  پيشنهادي موافقت گرديد.  
  

در كميسـيون فرهنگـي و اجتمـاعي  
شورا مطرح و پس از بحـث و تبـادل 
نظر و اخذ رأي با اليحه پيشـنهادي 

  موافقت گرديد.

٣٥  
  
  
  
  

٢٦  
  

٢٢/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

٢٥/١١/١٤٠٠  
  

بيان داشتند: اين مبلغ صرفاً جهت  رسانه ها و خبرنگاراني باشد    اليحه كمك به خانه مطبوعات گيالنآقاي كارگرنيا، در خصوص    خالصه مفيد مذاكرات :
  كه در شهر رشت خدمت رساني مي كنند و در حوزه خبري شهر رشت فعاليت مي كنند.

كمك    ريال (سي ميليون تومان)   ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  با مفاد اليحه پيشنهادي  متن مصـوبه شـورا:  
از    مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن به منظور رسيدگي به وضعيت معيشتي اعضاي فعال در شهرستان رشت،

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  (كمك به موسسات خصوصي) ١٥٠٢٠٧رديف اعتباري  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  حسين واثق كارگرنيامحمد   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٨۵ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه   رديف 
  نظر كميسيون  

  ذيـربـط 
  شماره 

  سه ج
  تاريخ  
  جلسه 

٥  

شهرداري شماره    اليحه  به  مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٢٥  ـ ف رشرشت 
شماره    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨ به  شده  در    ١٤٠٠/ ١١/ ١٨مورخ    ٢٩٨٣ثبت 

دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به  
  واقع ٢٥٢٠  شماره   به   خانه   باب   يك   ششدانگ   خريداري و تملك 

درميدان    ٢٣٧مساحت   به  رشت    ٣  بخش  در واقع  مترمربع 
كوچه   شيك،  خيابان  راست،  زيبايي،شهرداري،  پالك    سمت 

در  ١٩٦  آبي بهداشتي  احداث سرويس      رشت   راه  پياده    جهت 
  قرار   از   دادگستري   رسمي  كارشناسان  هيأت   گزارش  برابر  كه

ريال    ٤١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ   يال جمعاًر  ١٧٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  مترمربعي
در ازاي پرداخت به صورت نقد و غير نقد  ،  ارزيابي گرديده است

در امالكي كه توسط فروشندگان يا نمايندگان  كه شامل خدمات 
معوض   ملك  با  تهاتر  يا  گردد  معرفي  اقدام    مالكين،  ازآنان 

  نمايد. 

در كميسيون برنامه وبودجـه و حقـوقي 
شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر 
و اخذ رأي با اليحه پيشنهادي موافقـت 

  گرديد.  
  

در كميسيون عمـران و توسـعه شـهري  
شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر 
و اخذ رأي با اليحه پيشـنهادي پـس از 

  بازديد از ملك مذكور موافقت گرديد.  
  

بهداشت، محيط زيست و در كميسيون  
شـورا مطـرح و پـس از   خدمات شهري

بحث و تبادل نظر و اخذ رأي بـا اليحـه 
  پيشنهادي موافقت گرديد.  

٣٤  
  
  
  
  

٢٧  
  
  
  
  

٢٦  
  
  

١٥/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

١٦/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  

٢٣/١٢/١٤٠٠  
  
  

  ٢٥٢٠  شماره  به   خانه   باب   يك  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص خريداري و تملك ششدانگ   متن مصـوبه شـورا:
  پالك آبي   سمت راست،  زيبايي،ميدان شهرداري، خيابان شيك، كوچه    مترمربع واقع در  ٢٣٧مساحت  به  رشت    ٣  بخش  در  واقع
بهداشتي در  ١٩٦ احداث سرويس    مترمربعي   قرار  از  دادگستري  رسمي   كارشناسان  هيأت   گزارش  برابر  و رشت  راه  پياده   جهت 
در ازاي پرداخت به صورت نقد و غير نقد كه شامل خدمات در امالكي كه  و  ريال  ٤١/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ  يال جمعاً ر  ١٧٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

 مالكين، به اتفاق آرا موافقت گرديد.   ازشندگان يا نمايندگان آنان معرفي گردد يا تهاتر با ملك معوض توسط فرو

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٨۶ ~ 
 

            

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

شهرداري  شماره    اليحه  به    ١٤٠٠ـ٩٥٧٥  ـف رشرشت 
شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ٩مورخ   به  شده  مورخ    ٣٢٥٨ثبت 

شهرداري    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٢ اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 
ف به  نسبت  دارد؛  نظر  بخش در  شامل  از    يروش  ناوگان 

سال و بيشتر) به جهت    ١٥(با سن    اتوبوسهاي مدل پايين
و   ناوگان  از  بخشي  بازسازي  جهت  الزم  اعتبار  تامين 

ايج الزمهمچنين  زيرساختهاي  اينكه  و    اد  به  عنايت  با 
اختيار   در  شهري  اتوبوسهاي  از  توجهي  قابل  تعداد 

داراي شرايط اسقاط (هم به لحاظ قدمت  رشت  شهرداري  
الزم   كارايي  فاقد  و  بوده  فني)  شرايط  لحاظ  به  هم  و 
مالي   و  فني  وجاهت  همچنين  و  شهروندان  نياز  براساس 

باشند  مي  بازسازي  سال    كه   جهت  تفاهم    ١٣٩٥در  در 
و  نامه شهرداريها  سازمان  و  رشت  شهرداري  فيمابين  اي 

بازسازي   كشور  منعقد    ١٢٠دهياريهاي  اتوبوس  دستگاه 
مركز   به  متوقفي  اتوبوسهاي  انتقال  عليرغم  كه  گرديد 
نبود  دليل  به  مكرر،  پيگيريهاي  و  قزوين  بازسازي 

    ، اقدام نمايد. اعتبارات الزم انجام نپذيرفت 

ــك شــورا  ــل و ترافي در كميســيون حمــل و نق
مطرح و پس از بحث وتبادل نظـر بـا پيشـنهاد 

  شهرداري به داليل ذيل موافقت گرديد؛
ـ غيرقابــل اســتفاده بــودن اتوبــوس بــه لحــاظ 

  قدمت و فني.
  ـ  عدم كارايي بر اساس نياز شهروندان.

ـ عدم توجيه اقتصادي جهت تعمير و نگهـداري 
  اتوبوس هاي اسقاطي.

ــافتن مبلــغ دريــافتي حاصــل از  ـ تخصــيص  ي
فروش اتوبوس هاي اسـقاطي بـراي بازسـازي و 
تعميــر بخــش ديگــري از ناوگــان و ايجــاد زيــر 

  ساخت هاي الزم.
  

در كميسيون برنامـه و بودجـه و حقـوقي شـورا 
مطرح و پس از بحـث و تبـادل نظـر بـا اليحـه 
پيشنهادي موافقت گرديـد و مقـرر شـد عوايـد 

ن ناوگان، صرفا در امور خريـد حاصل از فروش آ
ناوگان جديد يا تعمير ناوگان متـوقفي حمـل و 
نقل عمومي و ايجاد يا تكميل زير ساخت هـاي 

  تعميرگاهي اتوبوسراني صرف گردد.

٢٣  
  
  
  
  
  

٣٥  

٢٢/١٢/١٤٠٠  

راني  كميسيون حمل و نقل و ترافيك در خصوص اليحه فروش بخشي از ناوگان اتوبوس  ، رييسمسعود عباس نژاد آقاي   خالصه مفيد مذاكرات :
ايجاد زير ساخت و تعميرات بخش ديگر اظهار داشت مقرر شد اتوبوسندجهت  اتوبوس مورد نظر،    ١٠٢ها به قزوين فرستاد شود،  : زماني كه 

نداشتند. در واقع الشه ها جمع آوري شده و به قزوين انتقال  را  شهر رشت  زمين گير و در پاركينگ شهرداري رها شده بودند و شرايط تعمير در  
ادامه داشته، تعميراتي كه بر روي ماشين هاي تحويلي ما انجام داده    ٩٧تا    ٩٥مراودات مالي با قزوين بين سالهاي  ايشان ادامه دادند:  داده شد.
ميليون تومان و    ٣٠زاي هر دستگاه اتوبوس  ه اديد سازمان همياري شهرداريهاي بييد سازمان ما نيز بوده است در همان سال مقرر گرأاند مورد ت

رييس كميسون    دستگاه در آنجا ماند و باقي اتوبوس ها به رشت برگردانده شد.  ٣٥ميليارد تومان به ما كمك كنند كه    ٣دستگاه    ١٠٢زاي  ه اب
ارا  ١٥٠تعداد  : قزوين در حال حاضر  ندحمل و نقل و ترافيك شوراي شهر رشت گفت ه  ئاتوبوس درون شهري دارد كه به شهروندان خدمات 

دستگاه را نيز پس از تعمير به ما تحويل دادند  ١٥اتوبوس مازاد نيز دارند. قزوين پس از تعمير اتوبوس ها تعداد  ٤٠-٣٠ميدهند و عالوه بر آن 
ن است كه اتوبوس هاي دوو و اسكانيا كه خريداري شده يك به يك از به مجتمع تعميرگاهي بازگردانديم. مشكل ما اي اًدستگاه را مجدد ٥٢كه 

ه  رده خارج مي شوند چرا كه پول هزينه كرد تعميير و نگهداري اتوبوس هاي موجود را نداريم از اينرو اعضاي محترم كميسيون و شورا با اليح
دستگاه براي تعمير و   ٣٥يارد تومان پول حاصل از فروش اين  ميل  ٧  يم اما اين موافقت مشروط به اين است كه مبلغ حدوداًهست  فوق موافق

  نگهداري اتوبوس هاي موجود در شهرداري صرف شود. 

سال    ١٥(با سن    اتوبوسهاي مدل پايينبا مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص فروش  ناوگان شامل   متن مصـوبه شـورا:
ايد حاصل از فروش ناوگان، صرفاً در امور خريد ناوگان جديد يا تعمير ناوگان  به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد عوو بيشتر)  

 متوقفي حمل و نقل عمومي و ايجاد يا تكميل زير ساخت هاي تعميرگاهي اتوبوسراني صرف گردد. 



  

~ ١٨٧ ~ 
 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        شوراتصميم  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ  ١٤٠٠ـ٨٨٢٨  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري
  ن آيي"در دبيرخانه شورا به پيوست    ١٤٠٠/ ١١/ ٢١مورخ    ٣٠٣١شده به شماره  

قانون    ١٠٠ماده    ١١ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره    ينامه ارزش معامالت
كنترل تخلفات ساختماني از   جهت بررسي و تصويب و با هدف  ") هايشهردار

با عنايت به رشد فزاينده  و    ش هزينه تخلفطريق بازدارندگي ناشي از افزاي 
به   با توجه  اكثر نقاط شهر رشت،  و بي رويه ساخت و سازهاي غيرمجاز در 
اخير،   نرخ تورم در سالهاي  افزايش  چندبرابر شدن قيمت زمين و مسكن و 
براي   بازدارندگي الزم  تنها  نه  معامالتي ساختمان عمالً  ارزش  كنوني  جدول 

سا تخلفات  از  به  جلوگيري  سازندگان  ترغيب  باعث  بلكه  ندارد،  را  ختماني 
تخلف ساختماني و عدول از ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح تفصيلي نيز  

با عنايت به اينكه بر  شده است ها،  ماده صد قانون شهرداري  ١١ابر تبصرهو  
از تصويب  آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان توسط شهرداري تهيه و پس 

اسالمي شهر در خصوص رسيدگي و اخذ جرايم پرونده هاي مطروح  شوراي  
ماده   كميسيون  شهرداري  ١٠٠در  با  قانون  دارد.همچنين  اجرايي  قابليت  ها، 

انجام اصالحات طرح تفصيلي شهر رشت و ارائه امكانات و تسهيالت جهت  
و  ها  پتانسيل  احداث،  پروانه  دريافت  به  مسكن  سازندگان  صنف  تشويق 

هاي   نظر  ظرفيت  در  ساز  و  ساخت  رونق  و  شهر  پايدار  توسعه  جهت  الزم 
است.  شده  تخلفات   گرفته  جرايم  در  الزم  بازدارندگي  ايجاد  عدم  لذا 

ناديده   و  شهروندي  حقوق  شدن  ضايع  به  منجر  تواند  مي  ساختماني، 
  انگاشتن ضوابط طرح تفصيلي شهر رشت گردد. 

برنامه وبودجه  كميسيون 
و حقوقي شورا مطـرح و 
ــادل  ــث و تب ــس از بح پ
نظر و اخذ رأي با اليحـه 
اصـالحاتي  با  پيشنهادي 
  پيوستي موافقت گرديد.  

  
كميســـيون عمـــران و 
توســعه شــهري شــورا 
مطرح و پـس از بحـث و 
تبادل نظر و اخذ رأي بـا 
اليحــه پيشــنهادي بــا 
اصــــالحاتي پيوســــتي 

  موافقت گرديد.  
  

٣٣  
  
  
  
  
  
  

٢٧  
  
  
  
  
  

١/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  
  
  

١٦/١٢/١٤٠٠  
  
  
  
  
  



  

~ ١٨٨ ~ 
 

  

  

  

  

  

  

: هر گونه افزايش قيمت  ندكارگرنيا با بيان اينكه در اين اليحه افزايش سرسام آوري را شاهد هستيم تصريح كردآقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
اين اليحه   و باال رفتن بي رويه اين مبلغ عالوه بر افزايش فساد و رانت هيچ عايدي براي مردم نداشته  بايد با بررسي تمامي جوانب انجام شود

پيشنهاد مسكوت ماندن اين اليحه را با هدف    . بنابراينموجب تحميل هزينه هنگفت به شهروندان و به ويژه فعالين حوزه ساخت و ساز مي شود
سپس آقاي     جلسات مشترك كميسيونهاي تخصصي تصميماتي كه به صالح شهر باشد اتخاذ گردد.بررسي بيشتر مطرح مي كنم تا با تشكيل  

: طي چند سال  ندسيد شمس شفيعي با انتقاد از اليحه آيين نامه ارزش معامالتي ساختمان شهر رشت موضوع تبصره يازده ماده صد اظهار كرد
نبايد به مردم هزينه  .  گهان اين بخش به طور سرسام آوري افزايش پيدا كرده استاخير در اين مورد شاهد افزايش قيمت نبوديم و حاال به نا

افزايش قيمت مسكن نيز رقم مي خورد و شوراي    . هاي مضاعف تحميل كنيم اين اليحه كه شهرداري رشت ارسال كرده است به طور حتم 
  ششم با اين موضوع و تحميل هزينه به شهروندان مخالف است .

  ١١ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره    ينامه ارزش معامالت  ن اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص آيي  را:متن مصـوبه شـو 
- در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي  بنا به پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت  )  هايقانون شهردار  ١٠٠ماده 

مدت يك ماه مسكوت  اتفاق آرا مقرر شد؛اليحه مورد نظر حداكثر به ماندن اليحه مذكور به مدت يك ماه جهت بررسي بيشتر به  
 بماند. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٨٩ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

شهرداري شماره    نامه  به  به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ  ١٤٠٠ـ٢٣٤٦٩٤  ـرشرشت  شده  ثبت 
ـ    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٩مورخ    ٣٣٥٤شماره   ر  - ٢١٨٦٩٢در دبيرخانه شورا  پيرو نامه شماره ش 

نشست    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠ هشتمين  و  هفتاد  پيرو  معابر  نامگذاري  خصوص  در 
 به شرح؛ ١٤٠٠/ ١١/ ٢٣گذاري معابر مورخ  كميسيون نام

و فرعي هاي داخل اين دو كوچه واقـع در خيابـان شـهيد تعداد دو كوچه  گذاريـ نام١
كوچه شهيد هادي محمد تقـي زاده؛ نامگـذاري   -خيابان غدير    -ميدان غدير  -ديانتي

-ها و بنو كوچه  "٢كوچه ياس  "و    "١كوچه ياس"تعداد دو كوچه اصلي به ترتيب به نام   
  . "بندي زوج و فردشماره"هاي واقع در اين دو كوچه به صورت بست

 –خيابان فرجام    -گذاري خيابان جديداالحداث واقع در انتهاي بلوار شهيد باهنرنام  -٢
  .  "خيابان شهيد اسمعيل تروميده"متري فرهنگيان به نام ٢٠قبل از 

گذاري خياباني به نام خانم نرجس خانعلي زاده اولين شهيده سـالمت كشـور در نام  -٣
روبروي بانك   -ع در خيابان امام خميني (ره)  يكي از خيابان هاي شهر رشت خيابان واق

نـرجس خـانعلي "به نـام  -مسكن و به موازات چهارراه ميكائيل تا چهار راه توتونكاران
 . "اولين شهيده سالمت كشور"با زير نويس  "زاده

  نصب المان و يادبود شهيد يداهللا جورسرايي در وسط ميدان نبوت  -٤

د سيد مصطفي رضازاده قهرمان كيك بوكسينگ نصب تنديس و يا سرديس  زنده يا  -٥
كشور در خيابان سعدي ـ روبروي باشگاه ورزشي عقاب المپيك باشگاه ورزشـي محـل 

  ورزش زنده ياد و در ابتداي بازار روز توسط سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري . 

ــيون  در كميسـ
ــي و  فرهنگــــ
شـورا  اجتماعي 
از  و پس  مطرح 
ــادل  بحــث و تب

ي نظر و اخـذ رأ
بـــــا اليحـــــه 
ــنهادي  پيشــــ

  موافقت گرديد.
  

٢٩  
٢١  
١٢  

١٤٠٠  

 بند پيشنهادي، به اتفاق آرا موافقت گرديد.   ٥با مفاد پيشنهاد شهرداري درخصوص نامگذاري معابر در  متن مصـوبه شـورا:

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        شوراتصميم  



  

~ ١٩٠ ~ 
 

  
      حاضرين در جلسه:

  سيد شمس شفيعي                  هادي رمضاني                               عليرضا تاج شهرستاني           نادر حسيني                              
مهدي نوري هريس             مسعود عباس نژاد                                         رضا عاشري                        سيد حسين رضويان                   
  محمد حسين واثق كارگرنيا                                    حسن كريمي كرنق                  

  مجيد عزيزي                                                            غائبين:
  
  
  
  
  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

شهرداري شماره    نامه  به  شماره     ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ  ١٤٠٠ـ٢٣٣٩٠٦  ـرشرشت  به  شده  ثبت 
در دبيرخانه شورا  مبني بر معرفي يك نفر از اعضاي محترم شوراي    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٥مورخ    ٣٢٩٣

شماره   مكاتبه  به  عنايت  با  شهرداري  پژوهش  شوراي  در  شهر  مورخ    ٥٥٣٠٣اسالمي 
كشور،  ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧ هاي  دهياري  و  ها  شهرداري  سازمان  محترم  ابالغ    رياست  موضوع 

ماده   ب  بند  استناد  به  و  روستايي  و  شهري  مديريت  پژوهش  شوراي    ٣دستورالعمل 
  دستورالعمل فوق الذكر در خصوص تشكيل شوراي پژوهش شهرداري . 

      

نظر و اخذ رأي مخفي، آقاي سيد شمس شفيعي عضو محترم  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
 رأي به عنوان نماينده در شوراي پژوهش شهرداري، انتخاب شدند. ١٠شوراي اسالمي شهر رشت با 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

  

١٠  

١-١٠  

  

  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٧٩١نامه 
شماره    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٩ به  شورا  دبيرخانه  در  شده    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ    ٣٣٦٧ثبت 

شهر  اسالمي  جلسه شوراي  مصوبات بيست و ششمين    ٢پيرامون اعتراض به بند  
  به شرح؛  ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧رشت مورخ  

بالتفاوت به ضوابط   - ١٩٢٧٤تشكيالتي شهرداري ها موضوع بخشنامه شماره  ـ 
ماده    ١٣٩٤/ ٢/ ٢٠ و  كشور  محترم  و    ٥٤وزير  ساختار  تصويب  شهرداري  قانون 

بند   بنابراين  شوراست.  اختيارات  و  حدود  از  خارج  شهرداري    ٢تشكيالت 
رشت   شهر خالق  راهبردي  ستاد  تشكيل  دستورالعمل  تصويب  بر  دائر  مصوبات 

  يارات شوراست. خارج از حدود و اخت

      

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

بند   مورخ  اسالمي جلسه شوراي  ٢٦مصوبه    ٢خصوص  رشت  راهبردي  "در خصوص    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧شهر  دستورالعمل تشكيل ستاد 

رشت   كه  "شهر خالق  نشده  ديده  تفصيلي شهرداري رشت  در چارت  تشكيالت سازماني  قالب  در  راهبردي شهر خالق  ؛ ستاد 

صرفاً يك ستاد اجرايي    قانون شهرداري و يا بخشنامه و دستورالعمل ضوابط تشكيالتي شهرداري ها باشد . بلكه   ٥٤مشمول ماده  

طرح و تصويب آن در شورا نيز به واسطه بررسي موضوع    داخل بدنه موجود شهرداري به منظور هم افزايي امور  مرتبط مي باشد.  

موافقت قرار گرفته   نهايت در صحن شورا مطرح و مورد  بوده كه در  در كميسيون هاي توسعه پايدار و فرهنگي اجتماعي شورا 

 است. 



  

~ ١٩١ ~ 
 

  

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

  

٢-١٠  

  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٧٩١نامه 
شماره     ١٤٠٠/ ١٢/ ١٩ به  شورا  دبيرخانه  در  شده  پيرامون    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ    ٣٣٦٧ثبت 

شهر رشت مورخ  اسالمي  جلسه شوراي  مصوبات بيست و ششمين    ٥-١اعتراض به بند   
  به شرح؛  ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧

مه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري رشت موضوع بند  ـ در خصوص اصالحي شيوه نا
نامه تضمين معامالت  ٥-١( آيين  ) مصوبات هماهنگونه كه قبالً اعالم گرديد مطابق مفاد 

خصوصي هزينه سرمايه گذاري پروژه نوع معامله را تعيين مي كند و    –مشاركت عمومي  
اينكه در بند به تعريف سرمايه و سرمايه گذار (كما  مبلغ    ٢٠ج ماده    با توجه  نامه  شيوه 

بنابراين   آورده طرف مشاركت نوع معامله و نحوه جذب سرمايه گذار را معين مي كند) 
تبصره   بند    ١اصالح  (ب)  و    ٢٠ماده    ١جزء  آورده شهرداري  را مجموع  معامله  نصاب  كه 

  سرمايه گذار مقرر كرده عالوه بر تعارض در شيوه نامه، مغاير مقررات است. 

      

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

بند   خصوص  در  شوراي  ٢٦مصوبه    ٥ـ  ١ـ  مورخ  اسالميجلسه  رشت  خصوص    ١٤٠٠/ ١١/ ٢٧شهر  نامه  "در  شيوه    اصالح 
اصالح و    ٢٠ماده    ١جزء (ب) بند    ١پذيرش نظر فرمانداري محترم ، تبصره  ؛ ضمن  "سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري رشت  

 قرار گرفت.   "آورده سرمايه گذار   "مالك نصاب معامله 



  

~ ١٩٢ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

١١  

  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٩مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٤٧٩٢نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
  ١٠پيرامون اعتراض به بند    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢١مورخ    ٣٣٦٨ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره  

  به شرح؛  ١٤٠٠/ ١٢/ ٤شهر رشت مورخ  اسالمي جلسه شوراي مصوبات بيست و هشتمين 
با  شهر  اسالمي  شوراي  بودجه  شماره  ـ  دستورالعمل  مطابق   ١٤٠٠/ ٥/ ١٣مورخ    ٧٣٩١٢يد 

وزير محترم كشور تنظيم شود. نظر به اينكه بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر رشت در  
  قالب فرمهاي ابالغي نبوده مغاير دستورالعمل بودجه است.      

      

  رأي، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ  متن مصـوبه شـورا:
بودجه مصوب شوراي اسالمي  "در خصوص     ١٤٠٠/ ١٢/ ٤شهر رشت مورخ  اسالميجلسه شوراي  ٢٨مصوبه    ١٠ـ در خصوص بند  

  شهر رشت؛ 
به اين شورا ابالغ نشده بود، ضمن پذيرش ايراد ، بودجه شوراي اسالمي    ١٤٠٠/ ٥/ ١٣  –  ٧٣٩١٢باعنايت به اينكه دستورالعمل  

 شهر رشت در قالب فرمت دستورالعمل مذكور تنظيم و به پيوست ارسال مي گردد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٩٣ ~ 
 

  

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٩جلسه رأس ساعت 

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       شوراي اسالمي شهر رشت   ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨بررسي غيبت آقاي سيد حسين رضويان در جلسه   ١٢

از  نامه داخلي شوراي  آيين  ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره     متن مصـوبه شـورا: اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس 
 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد.  ١٨/١٢/١٤٠٠نظر و اخذ رأي غيبت آقاي سيد حسين رضويان در جلسه بحث و تبادل

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ١٣

از بحث    متن مصـوبه شـورا: تبادلهمچنين پس  آرا  و  اتفاق  به  اخذ رأي،  و  فوقنظر  منظور  مقرر شد؛ جلسه  به  العاده شورا 
پيشنهادي شهرداري لوايح  ـ  به شماره  بررسي  ـ  ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ    ١٤٠٠ـ  ١٠٠٨٠هاي؛ ش ر ف  ر ف  مورخ    ١٤٠٠-٩٩٦٠و ش 

 صبح برگزار گردد.  ١١رأس ساعت    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٥روز چهارشنبه مورخ    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

      ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ١٩۴ ~ 
 

  *  ٢٥/١٢/١٤٠٠مورخ :        ٣٣جلسه شماره :   *
  در محل ســاختمان شــوراي١١(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    سومين جلسه، سي و  ٢١/١٢/١٤٠٠مورخ     ٣٤٢٠براساس دعوتنامه شماره  

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.  شهر رشت به رياست جناب محمد حسين واثق كارگرنيا رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  

  دستورات جلسه : 
  ترم شورا ـ نطق پيش از دستور اعضاي مح

شماره   به  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  بررسي  خصوص    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ ١٠٠٨٠  ـف رش ـ  خودرو  ٤٥فروش  در  سبك    ي دستگاه 
  عمومي.  مزايده  برگزاري   طريق  از  رشت  يشهردار

شهرداري پيشنهادي  اليحه  بررسي  مبلغ    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ ٩٩٦٠  ـف رش  ـ  پرداخت  مال ريال  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص   به    يكمك 
  . (كمك به موسسات بخش خصوصي)  ١٥٠٢٠٧ز رديف اعتباري ، اپگاه يورزش يباشگاه فرهنگ 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  سردار شهيد قاسم سليماني، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  ناب آقاي عليرضا تاج شهرستاني، منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، ج

  . داشتند  گرامي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه وصيت نامه هاي شهدا كالس اخالق بسيار بزرگي براي همه ما است اظهار    ،محمد حسين واثق كارگرنيا  سپس آقاي

عود  به پيش رو بودن ميالد با سعادت حضرت مهدي موايشان     .كرد: اميدوارم بتوانيم در مسير شهدا براي دفاع از ارزش هاي اسالم و انقالب و واليت فقيه گام برداريم
رئيس شوراي اسالمي     .(عج) اشاره كرد و گفت: ان شاا هر چه سريعتر شاهد ظهور آن امام همام باشيم و با ظهور مهدي فاطمه (عج) جهان سراسر عدل و عدالت شود

فراواني مواجه بوده است كه به لطف    شهر رشت با تبريك پيشاپيش فرا رسيدن نوروز افزود: شوراي ششم رشت از ابتداي شروع فعاليتش تا به امروز با چالش هاي
ا بتوانيم با اقداماتمان  الهي با وفاق و همدلي اعضاي شورا توانستيم اين مشكالت را پشت سر گذاشته و از اين بابت از تمام همكاران شورايي تشكر مي كنم و ان شا

تعالي رشت در تمام امور باشيم با تاكيد به اينكهآقاي     .شاهد رشد و  از تمامي ظرفيت هاي شهر رشت براي شتاب بخشيدن به قطار توسعه رشت    كارگرنيا  بايد 
ق اهداف عاليه در رشت  استفاده كنيم بيان كرد: يقينا همدلي و همراهي تمامي مسوولين از جمله استاندار گيالن ، نمايندگان مردم رشت در مجلس و غيره براي تحق

با اشاره به وضعيت پروژه خيابان غذا در رشت گفت: پروژه خيابان غذا در رشت در شرايطي قرار است اجرايي شود كه حجم بار    ايشان  . بسيار حائز اهميت است
  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با بيان اينكه اجراي پروژه خيابان غذا يك گلوگاه ترافيكي ديگر در رشت ايجاد مي كند    .ترافيكي فراواني به رشت تحميل مي كند

وند ترافيكي نيز توجه  تصريح كرد: تمامي اعضاي شورا موافق اجراي پروژه خيابان غذا در رشت هستند اما در اجراي اين پروژه بايد به موارد جانبي آن از جمله ر
به شهردار اعالم كرد اما متاسفانه شهردار  داشت و شوراي ششم رشت پس از آغاز فعاليتش موافقت خود را با اجراي پروژه غذا در مكاني ديگر و با بررسي تمام جوانب 

 .رشت بدون توجه به تذكرات شورا در نهايت نسبت به انعقاد قرار داد اجراي اين پروژه در همان مكان قبلي اقدام كرد

  نطق قبل از دستور ناطق اول:  
عياد شعبانيه و سال جديد به ارائه گزارش عملكرد شش ماهه شوراي  در ادامه آقاي مسعود عباس نژاد، رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا ضمن تبريك ا 

با توجه به ترافيك موجود در شهر رشت در اين دوره از شورا براي نخستين بار همايش حمل و نقل و ترافيك با هدف پيدا كردن    شهر پرداختند و اظهار داشتند:  
حب نظران انجام شد. سامان دهي گذرگاه هاي عابرين پياده ، شناسايي كاربري هاي پرتقاضا و راه حلي براي معضل ترافيك شهر رشت با حضور متخصصين و صا 

دوربين هوشمند سازي  و كنترل ترافيك و ... از جمله    ١١٠پرترافيك در سطح شهر ، ترويج دوچرخه سواري و قرارداد با سرمايه گذار دوچرخه اشتراكي، نصب  
رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا افزود: همچنين در زمينه   ساماندهي در حال برنامه ريزي براي اجرا مي باشد.طرح هايي است كه پس از كارشناسي و 

نژاد  آقاي عباس  دستگاه اتوبوس به ناوگان ما اضافه خواهد شد. در حوزه پايانه بهسازي پايانه ها را بطور كامل در دستور كار خود قرار داديم.  ٥٠ناوگان اتوبوسراني 
انجام وظايف    در خصوص استيضاح شهردار هم تصريح كرد: اعضاي شورا هيچ خصومت شخصي با شهردار ندارند و اميدواريم شهردار در سال جديد هم به درستي به

ايشان    يد به دنبال درآمد پايدار باشد.خود و اصالح امور بپردازد و با اعضاي شورا تعامل داشته باشند، ضمن خسته نباشيد به شهردار از ايشان ميخواهيم در سال جد 
ر آخر سال به  خاطر نشان كردند: بخش قابل توجهي از درآمد شهرداري از تخلفات شهرداري است و هرسال به جهت گرانتر شدن عوارض در سال بعد، سازندگان د

صادر شد كه به موجب آن عوارض تخلفات پروانه ساختماني از ضريب   شهرداري مراجعه كرده و پرداختي هاي خود را انجام ميدهند. اما امسال در بهمن ماه حكمي
راجعه  رسيد و اين بدان معني است كه سال ديگر عوارض ارزان تر خواهد شد به همين دليل است كه سازندگان مثل سال هاي ماضي جهت ارائه پروانه م ١به  ٥/٢

 كند و اين موضوع ارتباطي به استيضاح شهردار ندارد.  نكردند و شهرداري نتوانست درآمد پيش بيني شده خود را حاصل  



  

~ ١٩۵ ~ 
 

  دستورات جلسه : 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ١٠٠٨٠  ـف رشرشت به شماره    اليحه شهرداري 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٢مورخ    ٣٣٩٣شماره  

  برگزاري   طريق  از   رشت   يسبك شهردار  يدستگاه خودرو  ٤٥فروش  دارد؛ نسبت به  
عنايت  با  عمومي  مزايده با  اينكه  به  عمل  هاي  بررسي  به  توجه    بين  از  آمده  به 

  ٤٥  تعداد  باشند،   مي   رشت  شهرداري   اموال  جزو  كه   استفاده   حال   در  خودروهاي
باخير  سال  دو  كرد  هزينه  و  مشخصات   پيوست   به( مذكور  سبك  دستگاه دليل  ه  )، 

فرسودگي و باال بودن هزينه تعميرات، نگهداري و حفظ آنها به صرفه و صالح سيستم  
  گذارد، اقدام نمايد.  مي  شهرداري دوش بر را  بااليي  هاي هزينه  نبوده و از آنجائيكه 

ــيون  در كميسـ
وبودجـه  برنامه 
و حقوقي شـورا 
مطرح و پس از 
بحــث و تبــادل 
نظر و اخذ رأي 
ــه  ــا اليحــ بــ
پيشــــــنهادي 
  موافقت گرديد.  

  

٣٦  

  
٢٤  
١٢  

١٤٠٠  
  

برابر    رشت   يسبك شهردار  ي دستگاه خودرو  ٤٥فروش  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص    متن مصـوبه شـورا:
 عمومي، به اتفاق آرا موافقت گرديد.   مزايده  برگزاري  طريق ليست پيوست از 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  حسيني نادر   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي  ٧
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

به شماره    اليحه شهرداري    به    ١٤٠٠/ ١٢/ ١٨مورخ  ١٤٠٠ـ٩٩٦٠  ـ ف رشرشت  ثبت شده 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در    ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٢مورخ     ٣٣٩٣شماره

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد  مالريال  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نظر  فرهنگ   يكمك  باشگاه    ي به 
به درخواست مدير باشگاه فرهنگي ورزشي پگاه گيالن مبني بر  با عنايت    پگاه  ي ورزش

تامين   در  آنجائيكه  از  برتر،  ليگ  مسابقات  در  شركت  جهت  مالي  كمك  درخواست 
مشكالت   با  خود  جوانان  تيم  بازيكنان  براي  البسه  خريد  همچنين  و  مسابقات  ورودي 

ضوابط اجرايي اعتبارات هزينه    ٢١مالي فراوان مواجه گرديده است، با توجه به تبصره  
سال   بودجه  اعتباري  و    ١٤٠٠اي  رديف  بخش    ١٥٠٢٠٧از  موسسات  به  (كمك 

  اقدام نمايد. خصوصي)

ــيون  در كميســ
برنامه و بودجه و 
حقـــوقي شـــورا 
مطـرح و پــس از 
ــادل  ــث و تب بح
نظــر و اخــذ رأي 
ــه  ــا اليحـــ بـــ
ــنهادي  پيشـــــ

  موافقت گرديد.  
  

٣٦  
٢٤  
١٢  

١٤٠٠  



  

~ ١٩۶ ~ 
 

  

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣جلسه رأس ساعت   اعالم نمودند. ١٧/١/١٤٠١سپس رياست محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز چهارشنبه مورخ 

ريال  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
به اتفاق آرا موافقت    (كمك به موسسات بخش خصوصي)  ١٥٠٢٠٧ز رديف اعتباري ، ا پگاه  يورزش  يبه باشگاه فرهنگ  يكمك مال

 گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  رمضاني هادي   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي  ٧
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت  ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٣مورخ   آقاي مجيد عزيزي در جلسهبررسي غيبت   ٣
اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و  نامه داخلي شوراي  آيين  ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره    متن مصـوبه شـورا:
موجه    شوراي اسالمي شهر رشت   ١٤٠٠/ ١٢/ ٢٣آقاي مجيد عزيزي در جلسه مورخ    نظر و اخذ رأي غيبت پس از بحث و تبادل

 تشخيص داده شد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشري  ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي  ٧
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

      -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا


