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  فهرست مطالب

  
  ٣ ص   ١٣٩٨ديماه  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ١٠ص               ١٢٢جلسه 
  ٢٥ص               ١٢٣جلسه 
  ٤٦ص               ١٢٤جلسه 

  
  ٥٦ص    ١٣٩٨ بهمن ماه ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٦١ص                                              ١٢٥جلسه 
  ٧٦ص              ١٢٦جلسه 
  ٧٧ص             ١٢٧جلسه 
  ٨٣ص             ١٢٨جلسه 
  ٨٦ص             ١٢٩جلسه 

  
  ٩٦ص   ١٣٩٨اسفندماه  دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتها، علمكرد كميسيون

  ١٠١ص                               ١٣٠جلسه 
  ١٠٥ص              ١٣١جلسه 
  ١٠٩ص             ١٣٢جلسه 
  ١١٤ص             ١٣٣جلسه 
  ١٢٠ص             ١٣٤جلسه 
  ١٣١ص             ١٣٥جلسه 

  
  

  تهيه و تنظيم:
  ـ مسيب كـاظمـي :  رييس اداره دبيرخانه، دبير شورا، دبيركميسيون تلفيق و .. 

  سعيـد جعفـري :  مسئول سايت و فنآوري اطالعات شورا . _
  ـ طاهره مهدي زاده : مسئول پيگيري مصوبات شورا.

  مينو پرتوي ديلمي: كارشناس امور بين الملل-
  

  با همكاري:
  كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراعلي خداياري :  دبير ـ مروت

 ـ مهندس پورتوكلي:  دبير كميسيون توسعه و عمران شهري شورا
  ـ سيد حسن راضي: دبير كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا

  ـ سحر عليزاده :  دبير كميسيون برنامه وبودجه و حقوقي شورا
  : دبير كميسيون بهداشت،محيط زيست وخدمات شهري شورا حق پناهـ 
  مـريــم نعمتـــي :  مسئول و كارشناس امور اداري شورا ـ
  فاطمـه نيـك نـژاد : مسئــول حقـوقـــي شــورا -

  ـ حميدرضا شيرافكـن : متصدي امور دفتري شورا
  ـ مهـدي چـالشـگــر : متصـدي انتشارات شورا

  ـ بـهـنـام رضــا زاده : كـاربـر رايـانـه 
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      مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي:
  مخالفت با اليحه شهرداري در خصوص اخذ مجوز انعقاد تفاهم نامه با بانك شهر به دليل نرخ باالي كارمزد پيشنهادي آن بانك  -
واگذاري پنج هكتار زمين از اراضي باغ رضوان به مرزباني استان گيالن به دليل اينكه شش دانگ ملك مخالفت با اليحه شهرداري در خصوص   -

مذكور متعلق به شهرداري مي باشد، ضمنا مقرر گرديد: شهرداري ضمن جمع آوري مستندات كامل  و كافي و هماهنگي  با واحد حقوقي  اقـدام 
  به طرح دعوي نمايند.

در خصوص اخذ مجوز جهت انعقاد تفاهم نامه با بانك قرض الحسنه مهر ايران كه مقرر گرديد: يك سوم مبلغ مورد نياز بررسي اليحه شهرداري  -
 براي پرداخت حقوق و مزايا، جهت پرداخت وام تا هنگام بازپرداخت آن، نزد بانك مسدود گردد. همچنين، با ترهين سند ملكي بـه ارزش پـانزده

  ام مذكور موافقت گرديد. ضمنا ساير موارد طي اليحه جداگانه اي جهت تصويب به شورا ارائه گردد.ميليارد تومان جهت وثيقه و
  موافقت با اليحه شهرداري در خصوص خريد و نصب آسانسور ساختمان كانون هموفيلي استان گيالن -
  موافقت با اليحه شهرداري در خصوص تقسيط بدهي خانم فاطمه گودرزوند  -
  اليحه شهرداري در خصوص افزايش سقف رديف اعتباري كمك به انجمن بيماران كليويموافقت با  -
  موافقت با اليحه شهرداري در خصوص مساعدت مالي به آقاي بهنام تيمامي -
  موافقت با اليحه شهرداري در خصوص مساعدت مالي به آقاي حسين فرهي  -
  وم قضاييموافقت با اليحه شهرداري در خصوص تملك ملك وراث مرح -
به مدت يكسال به صورت  ١/١٠/٩٨ر ماركت احمدي از تاريخ پموافقت با پيشنهاد شهرداري در خصوص تمديد قرارداد ساختمان وارش به هاي  -

  برگزاري ترك تشريفات با اخذ نظر هيات سه نفره كارشناسان دادگستري 
  
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون توسعه و عمران شهري:
  تشكيل كميته تخصصي در خصوص تعيين وضعيت دكل هاي مخابراتي سطح شهر  و تبادل نظر درخصوص بحث -
  هكتار از اراضي سازمان باغ رضوان به مرزباني    ٥تبادل نظر در خصوص واگذاري بحث و   -
  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش رديف اعتباري نگهداري فضاي سبز -
                                     در خصوص واحدهاي تعاوني مسكن مهر رشت                                                                                           بادل نظرو تبحث  -
  شهرداري رشت  ٩٩موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص اصالحيه و وضع برخي مواد تعرفه عوارض سال  -
  تبادل نظردرخصوص تعيين تكليف پروژه شهداي گمنام  بحث و  -
 در خصوص علل توقف بازگشايي مسير ميدان وليعصر ( عج ) به ميدان امام علي (ع ) تبادل نظربحث و  -

                                                                                                                                                                         
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري:

  نشده است .گزارش توسط دبير مربوطه ارائه 
  
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون فرهنگي و اجتماعي:
  كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي مقرره هاي  به شرح زير داشت:

در دست اقدام مربوط بـه مـيالد بـا سـعادت حضـرت زينـب (س) و يا شده  انجامبرنامه هاي  از ارائه گزارش ؛اقدامات الزم شهرداري به شرح * 
 اجتماعي شورا و حضرت فاطمه سالم اهللا عليها و همچنين ايام فاطميه به كميسيون فرهنگي 
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* نامگذاري كوچه اي واقع در حوزه شهرداري منطقه پنج به نام شهيد مدافع امنيت مصطفي رضـايي بـر اسـاس پيشـنهاد ارائـه شـده از سـوي 
  يسيون نامگذاري شهرداريكم

  * ايجاد خدمات رفاهي بيشتر به منظور تكريم بازنشستگان شهرداري 
  * بهره مندي از ظرفيت حوزه  پژوهش و مطالعات شهرداري رشت نسبت به ثبت خاطرات بازنشستگان شهرداري 

  اب(شهرداري رشت)* ساخت سرديس سردار ملي مقاومت شهيد حاج قاسم سليماني و نصب آن در ميدان شهداي ذه
  * تسريع در روند احداث پروژه شهداي گمنام بوستان ملت وآغاز يادمان شهداي گمنام در مسكن مهر رشت 

به جهـت  احداث جايگاهي تحت عنوان جايگاه اولين ها در رشت تا اين مهم در يك جايگاه ويژه در معرض ديد عموم و گردشگران قرار بگيرد  *
 مباحث شهر اولين ها است  اينكه رشت در بسياري از

 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري جهت افزايش سقف رديف اعتباري كمك به انجمن بيماران كليوي جهت حمايت از بيماران كليوي  *

 موافقت با تقاضاي شهرداري در خصوص نامگذاري معابر پيرو شصت و پنجمين نشست كميسيون نامگذاري معابر *

  پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار فصل اول بودجه (هزينه هاي حقوق و دستمزد پرسنل) موافقت با اليحه *
  د كتابخانه مستقل در ساختمان شوراي اسالمي جهت حفظ و نگهداري صحيح كتابهاي موجوداطرح ايج موافقت با* 
 

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون حمل و نقل و ترافيك:
  پيشنهادي شهرداري در خصوص مجوز تبليغات بر روي بدنه ميني بوس هاي تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافربريموافقت با اليحه 
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  ۱۳۹۸ماه  دی–گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون  
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
  تعداد نامه های طرح شده   

  در صحن شورا         

  ۱۰ ۱۰ ۱۲  برنامه و بودجه و حقوقی

  - - -  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ۲ ۱۱ ۷  توسعه و عمران

  - ۱ ۱  حمل و نقل و ترافیک

  ۴  ۵ ۵  فرهنگی و اجتماعی

  - - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  قرهف   ١٣٤ های وارده:تعداد نامه

وبودجه برنامه

  حقوقی  و 

  ،بهداشت     

محیط زیسـت و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه  
و حمل و ترافیک

  نقل
  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی 

۸  ۲  ۵  ۲  ۴  -  ۱۳۴  

  فقره  ٢٠٥  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ٣ تعداد جلسات:

  صوبهم  ٢٧  تعداد مصوبات:

 و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

۱۱  -  ۳  -  ۵  -  ۸  
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  : ١٣٩٨ دي ماه اهم مصوبات شورا در                 
  

ريال(چهارصد و پنجاه ميليون تومان) به صورت نقدي  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٤با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ  موافقت -
در فصل جاري جهت اسكان در كمپينـگ عينـك  ريال(سيصد ميليون تومان)به صورت غير نقدي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣و همچنين هزينه مبلغ 

ريال (هفتصد و پنجاه ميليون تومان) مساعدت مالي از محل رديـف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٧به مبلغ  مجموعاً ،در هنگام تمرين و مسابقات ورزشي
  به  تيم فوتبال سپيد رود رشت."كمك به سازمان فرهنگي و ورزشي"خدمات شهري بودجه سال جاري تحت عنوان ٢/٤١٦٠٧اعتباري 

شورا بر نحوه پرداخت ها و مقرر شد گزارش مربوط به هزينه كرد كمك *انتخاب آقاي فرهام زاهد، نائب رئيس شورا به عنوان ناظر و نماينده 
  هاي قبلي را نيز دريافت و به شورا ارائه نمايند.

ريال(چهارصد و پنجاه ميليون تومان) به صورت نقدي  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٤با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ  موافقت -
در فصل جاري جهت اسكان در كمپينـگ عينـك  ريال(سيصد ميليون تومان)به صورت غير نقدي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣و همچنين هزينه مبلغ 

ريال (هفتصد و پنجاه ميليون تومان) مساعدت مالي از محل رديـف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٧مجموعاً به مبلغ  ،در هنگام تمرين و مسابقات ورزشي
  به  تيم فوتبال داماش رشت."ه سازمان فرهنگي و ورزشيكمك ب"خدمات شهري بودجه سال جاري تحت عنوان ٢/٤١٦٠٧اعتباري 

آقاي فرهام زاهد، نائب رئيس شورا به عنوان ناظر و نماينده شورا بر نحوه پرداخت ها و مقرر شد گزارش مربـوط بـه هزينـه كـرد  *انتخاب
  كمك هاي قبلي را نيز دريافت و به شورا ارائه نمايند.

  عقاد تفاهم نامه في مابين شهرداري رشت و بانك شهر.پيشنهاد شهرداري درخصوص ان ـ بررسي
/ريال بدون پـيش ٠٠٠/٧٩٢با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تقسيط بدهي ملك خانم فاطمه گودرزوند مجموعًا به مبلغ  موافقت -

  ماهه. ٣٦پرداخت در اقساط 
كمك «تحت عنوان  ١٣٩٨خدمات شهري بودجه سال  ٧/٤١٦٠٨با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار رديف   موافقت -

ميليون ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ريال و با كسر مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ريال به مبلغ   ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠از مبلغ »  به انجمن بيماران كليوي
   ٧/٤١٦٠٨(هداياي تشويقي) و  اضافه نمودن به رديف  ٤١٧٠٢

رخصوص انعقاد تفاهم نامه با بانك قـرض الحسـنه مهـر ايـران، جهـت پرداخـت حقـوق ماهيانـه با اليحه پيشنهادي شهرداري د موافقت -
  كاركنان، با لحاظ قراردادن موارد مشروحه ذيل؛

  * يك سوم مبلغ مورد نياز براي پرداخت حقوق و مزايا، جهت پرداخت وام تا هنگام بازپرداخت آن، نزد بانك مسدودگردد.
  ميليارد تومان جهت وثيقه وام مذكور در رهن بانك قرار گيرد.* سند ملكي به ارزش پانزده 

  .* همچنين مقرر شد ساير موارد طي اليحه اي جداگانه جهت تصويب در شورا ارائه گردد
 "تكميل پروژه ساختمان بيمـاران همـوفيلي"تحت عنوان ٣٠٧٠١٠١٠١٠با اليحه پيشنهادي شهـرداري درخصوص ايجاد رديف  موافقت -

توسـعه خـط ويـژه "تحت عنوان  ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٣ريال و با كسر از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥با مبلغ  ١٣٩٨هاي عمراني بودجه سالدر هزينه
  .٣٠٧٠١٠١٠١٠و اضافه نمودن به رديف  "دوچرخه و زير ساخت لوازم مربوطه

، كـه پـس از "سطح شهر رشـت ماده واحده تعيين وضعيت دكل هاي مخابراتي"پيشنهاد شهرداري درخصوص بررسي و تصويب  ـ بررسي
بحث و تبادل نظر مقرر گرديد؛ پس از دريافت درخواست اپراتورها توسط سازمان فاوا و بررسي آن توسط كميته فني و اعالم قيمـت توسـط 

  كارشناس رسمي دادگستري، مراتب جهت اخذ مجوز براي انعقاد يا تمديد قرارداد به شورا ارائه گردد.
مشـتمل بـر مقدمـه، "زي تور گردشگري پياده تاريخي شهر رشت (واليت دارالمرز گيالن) توسـط شـهرداري رشـتانداراه"طرح  ـ تصويب

  اهداف، ماده واحده و يك تبصره به شرح؛
هـاي الزم بـا ميـراث فرهنگـي و ماده واحده: به منظور شناسايي بناهاي ميراثي موجود در شهر، شهرداري رشت پس از أخذ همـاهنگي

  تور گردشگري پياده را جهت بازديد از بناهاي موجود در شهر رشت راه اندازي نمايد. مالكان خصوصي،
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تبصره:در خصوص آن دسته از امالك ميراثي كه تحت تملك شهرداري رشت قرار دارد و ساير امالك، شهرداري رشت موظف است پـس 
  ت به أخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح اقدام نمايد.از هر بار فراخوان به منظور تسهيل و پيشبرد فعاليت هاي تور ياد شده نسب

تكليف شهرداري رشت به منع حضور كاركنان مرتبط با وظيفه صدور، اصالح و تمديد پروانه ساختماني، در دفاتر خصوصي "طرح  تصويب -
  ه به شرح؛ مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و در يك تبصر"فني و مهندسي ساختمان و يا همكاري با آنان

روز پس از تصويب ايـن مصـوبه بـه كاركنـان شـهرداري رشـت ابـالغ و   ١٥ماده واحده: شهرداري رشت مكلف است ظرف مدت حداقل 
متعاقباً بر عملكرد آنان نظارت كند كه دارندگان پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي ساختمان و اشتغال به كار كارداني ساختمان در هـر 

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعم از اصلي يا مرتبط و در هر پايه اعم از طراحي،  ٦ي هفت گانه مندرج در ماده يك از رشته ها
زمان در شهرداري قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و امثالهم كه هم ٢٧نظارت، اجرا، كنترل، آزمايشگاه، كارشناسي موضوع ماده 

ردار، معاونين شهردار، مديران مناطق و نواحي، معاونين مديران مناطق و نواحي، روساي ادارات تابعـه، رشت و واحدهاي تابعه شامل شه
معاونت شهرسازي و معماري، معاون، مديران و كارشناسان و كاركنان صدور پروانه، مديران و كاركنان نظارت فني و مـديران و كاركنـان 

ان و كارشناسان فني ساختمان، مديران و كارشناسان كنترل نقشـه و مـأموران بازديـد طرح تفصيلي و بر و كف در مناطق و مركز، مدير
ساختمان و ساير كساني كه به نحوي در امور صدور پروانه ساختمان به كار مشغول هستند به عنوان ليست ممنوعه در سامانه شهرسازي 

اعمال نمايد تا مادامي كه در حوزه هاي مـرتبط بـا صـدور پروانـه سـاختماني و براي كليه مناطق و نواحي و شهرداري مركز شهر رشت 
نظارت و كارشناسي مرتبط با آن مشغول به كار هستند به علت تعارض منافع مجاز نيستند از پروانه اشتغال به كار مهندسي يـا اشـتغال 

ستفاده كنند يا رأساً يا به واسطه يا به مباشرت به تأسيس دفاتر خصوصي فني و مهندسي سـاختمان به كار كارداني خود در شهر رشت ا
اقدام يا با آنان همكاري كنند. متخلفين از اين مصوبه عالوه بر برخورد بر اساس تخلفات اداري به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي 

ظارت مكفي بر اجراي اين مصوبه و عدم معرفي كاركنان متخلف، عالوه بر شـهردار ساختمان گيالن معرفي خواهند شد. در صورت عدم ن
  رشت، مديران مافوق كاركنان متخلف نيز مسئول خواهند بود و متخلف شناخته خواهد شد.

سـامانه اي  تبصره:  شهرداري مكلف است به منظور اجراي دقيق اين ماده واحده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه
گزارش دهنده با امكـان بارگـذاري را براي دريافت گزارشات مردمي به دو صورت با نام و مشخصات گزارش دهنده و بي نام و مشخصات 

ز طريق اعالنات در مكـان هـاي عكس و فايل هاي اسكن شده راه اندازي و به طور متناوب از طريق رسانه هاي جمعي و به طور مستمر ا
  مرتبط با صدور پروانه ساختماني، عالوه بر محتواي اين مصوبه، آدرس سامانه را براي عموم اطالع رساني كنند.

 با پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر به شرح؛ ـ موافقت

ت راست به مكوچه س نسومي ـ يطهماسب دشهي كوچه ـ ينياحمد خم دسي ي ـ شهركعيفسور سموكوچه واقع در بلوار پر ينامگذار* 
  ."ياله شرف ديسع ديكوچه شه"نام 
مدافع حرم بابـك  ديبه نام شه يانصار ديزاده واقع در بلوار شه عقوبيكوچه  يتا ابتدا هيمسجد صادق يدفاع از ابتدا ابانينام خ رييتغ* 
  ."سيهر يمدافع حرم بابك نور ديشه ابانيخ"به نام  سيهر ينور
ه نـام بـ ييرضـا يمصطف تيامن دشهي نام به هفتم كوچه ـخوش انس  دشهي كوچه ـ( ره )  ينينام كوچه واقع در بلوار امام خم رييتغ* 
  .") ٧( ييرضا يمصطف تيامن ديكوچه شه"

  ."اسيبست بن"به نام  پاك بست بن از بعد چپ سمت ـ يگلستان دشهي پارك از بعد ـبست واقع در رودبارتان بن ينامگذار* 
بـن "حامـد بـه نـام  يتلفنـ تاكسي جنب بست بن ـ چپ سمت ـ يگلستان دشهي پارك از بعد ـبن بست واقع در رودبارتان  ينامگذار* 

  ."ايبست اقاق
بـه نـام   نيحاج حس بستني فالوده جنب بست بن چپ ـ سمت ـ يگلستان دشهي پارك از بعد ـبن بست واقع در رودبارتان  ينامگذار* 
  ."بن بست وارش "
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بـن بسـت "به نـام   ١١ وريشهر ١٧بست بن ـ ورشهري ١٧ كوچه ـ آزادگان مجتمع پشت ـ يسعد ابانينام بن بست واقع در خ رييتغ* 
  .")١١ وريشهر ١٧( يمحمد داغل ديشه
 ديشـه دانيـم"بلوار عرفان بـه نـام  ابتداي ـ يابوالقاسم ريم ابانيخ انتهاي ـ وحدت راه ـ چهار لمانيواقع در بلوار د دانيم ينامگذار *

  . "فرد يجعفر اشجع
  تبصره با اصالحاتي.١٩ماده و  ٢٢در  "٩٨اصالحيه برخي مواد جايزه تشويقي سال  "با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص ـ موافقت
-ميليـونريـال(ده ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبلـغفرهي تا سـقف با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص مساعدت مالي به آقاي حسين ـ موافقت

  ."كمك به موسسات خصوصي و اشخاص"خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنوان ٤١٧٠١كد اعتباريرديف  تومان) و از محل
از مبلغ پيشنهادي اليحه شهرداري درخصوص مساعدت مالي به آقاي بهنام تيماسي و از محل رديف كد اعتباري  %٥٠با پرداخت  موافقت -

. و مقرر شد؛ شهرداري مـابقي مبلـغ را بـا "كمك به موسسات خصوصي و اشخاص"خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنوان ٤١٧٠١
  معرفي نامبرده به بانك از طريق وام كم بهره اقدام نمايد.

مه، اهداف و ماده  واحـده بـه مشتمل بر مقد"تغيير نام ميدان مصلي به نام ميدان سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سيلماني"طرح ـ تصويب
  يابد. تغيير سليماني قاسم حاج شهيد سردار ميدان به رشت بزرگ مصلي ميدان نام :واحده شرح؛ ماده
واگذاري ساختماني به نام سپهبد شهيد سيلماني تحت اختيار كانون وكال، نظـام پزشـكي و نظـام مهندسـي جهـت  ارائـه "طرح ـ تصويب

  شرح؛  به واحده ماده اهداف، مقدمه، بر مشتمل"خدمات معاضدتي به مردم
جهت ارائه خدمات معاضـدتي بـه مـراجعين در حـوزه هـاي  "سپهبد شهيد سيلماني"ماده واحده: شهــرداري رشت ساختماني به نام

  مربوطه در اختيار كانون وكال ، نظام مهندسي و نظام پزشكي قرار دهد. 
ريال ( ده ميليون تومـان)  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠صوص كمك مالي به آقاي حسن اسماعيلي به مبلغ با اليحه پيشنهادي شهرداري درخ ـ موافقت

  خدمات شهري بودجه سال جاري. ٤١٧٠١و از محل كد اعتباري 
با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار فصل اول بودجه (هزينه هاي حقوق و دستمزد پرسـنل) بـا كسـر  مبلـغ  ـ موافقت

  هاي فصل اول هزينه جاري.از برخي رديف هاي اعتباري بودجه عمراني و اضافه نمودن به رديف ريال ٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  اعتراضات فرمانداري شهرستان رشت به مصوبات شـورا با موضوعاتي به شرح؛  ـ بررسي

  سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهـرداري رشت. ١٣٩٨* تعرفه بهاء خدمات سال 
  اصغري و عليرضا رسولي.علي  آقايان؛ رضابه مالي كمك و رشت شهرداري بودجه  ١٧و ١٦كرد مواد وه هزينه*دستورالعمل نح

  * دكه آقاي مسعود دلدار.
  رشت ملك وراث مرحوم يوسفي پور ٤بخش  ١٤سنگ  ٤١٦دانگ مشاع پالك ثبتي  ٥/١* تملك 

  *اصالح و جابجايي حساب هزينه رفت و روب
  )١١معامالتي ساختمان(تبصره * ارزش 

  * آيين نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهرداري رشت
  معلم ٢*برگزاري فراخوان عمومي جهت بازگشايي مسير بلوار كوچكي در بلوار اصفهان گلسار به فاز 

  هاي تعرفه شده به مكانهاي پيشنهادي جديد فاقد مزاحمت و مورد تعرفه مناطق.*جابجايي و انتقال كيوسك
  * ارائه گزارش شهردار رشت از عملكرد شهرداري رشت.
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  ١٣٩٨صـورتجـلسـات شـــورا در دي مـاه  

  

  
  

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

   نطق پيش از دستور منشي شورا:

عليپور، منشي محترم شوراي اسالمي شهر رشت، با قرائت فرازي از وصيت نامه شهيد غالمحسين ارباب رشيد، يـاد  در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمدحسن
  داشتند. گرامي را انقالب اسالمي شهداي همه

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 بـه را) ع(مسـيح عيسـي حضرت ميالد رسيدن فرا جلسهاين  در سخنانشان آغاز ، درشوراي اسالمي شهر رشتمحترم رئيس  ،پوراسماعيل حاجيجناب آقاي 
سـاختمان  مهندسـي نظـام سـازمان از طبيعـي باليـاي اثـرات كاهش و ايمني روز به اشاره با و گفتند تبريك مسيحي همشهريان ويژه به مسيحي هموطنان
 نهـم روز رسيدن فرا همچنين ايشان .گرفته شود زلزله همچون ناگوار حوادث بروز هنگام بيشتر خسارت جلوي سازها و ساخت بر بيشتر نظارت با تا خواستند

   .بدانند بيشتر را مردم اين قدر مرداندولت اميدوارم گفتند و ابراز داشتند؛ تبريك نيز را بصيرت روز دي،
 شهرستان عمران تعاوني شركت: دادند و گفتند خبر رشت شهر در ها گلخانه بزرگترين از يكي ساخت براي توافق رئيس محترم شورا سپس در ادامه جلسه، از

 مساحت به زميني در را گيالن استان اي گلخانه مجموعه بزرگترين رشت شهرداري با توافقي در خواهرضايي آقاي دكتر عاملي مدير به عضو هزار شش با رشت
  .است شده ياد تعاوني شركت اختيار در آن در شهر ما ايجاد خواهد كرد كه زمين رشت شهرداري مشاركت با هكتار ٢٠

 مـي سـبب رشـت شهر در گلخانه اين ايجاد كند؟ تهيه ديگر شهرهاي از را خود گياه و گل بايد امكانات و منابع همه اين با رشت چرا: گفتند پور آقاي حاجي
 رشت شهر اسالمي محترم شوراي رئيس.باشد نيز شهرها ديگر گياهان و گلها كننده تأمين رشت بلكه شود تأمين رشت شهر نياز مورد گياه و گل تنها نه شود

و از آن جـا  رسيده اتمام به پروژه اين به مربوط كارهاي: گفتند و كردند اشاره رشت آبي پارك گذاري سرمايه پروژه با مرتبط اقدامات شدن نهايي به همچنين
  . شود مي گذاشته فراخوان به آينده روز ١٠ تا هفته يك ظرف است، اجرا آن آماده طرح و گرديده تمام نيز آن مطالعاتي كار و شده گرفته كه مشاور

حضـور  مشـترك بـا نشسـتي در كردنـد: تأكيد گيالن استان آبخيزداري و طبيعي محترم منابع  آقاي دكتر يوسف پور، مديركل از قدرداني با همچنين ايشان
 ٤٥٠ بـاغ مشـكل پور يوسف دكتر آقاي بزرگواري با و گرفت قرار بررسي و بحث مورد شهر مختلف هايباغ زمينه در رشت شهر قديمي مشكالت برخي ايشان

 را تشـكر كمال ايشان از من كه گرديد فصل و حل داشت وجود زمينه اين در كه مشكالتي و مفاخر بوستان به مربوط مسئله همچنين شد حل الكان هكتاري
 رشت كه با شهرداري امالك توقيف يكي از مشكل گيالن استاندار محترم با وگو گفت همچنين در: و گفتندكردند  نشان خاطر ادامه در پور آقاي حاجي  .دارم
محترم  استاندار با نهايي نشست در شد قرار و گرديد فصل و از سوي سازمان تأمين اجتماعي نيز صورت گرفته بود، حل شهرداري بدهي عنوان به قضايي حكم

  .شود پرداخت اقساطي و بخشي ديگر به صورت تهاتر شكل به بدهي از كل محترم تأمين اجتماعي استان بخشي پرست، مدير حق آقاي و گيالن
زير نظـر شـركت تعـاوني  رانندگان اين كه داديم پيشنهاد: گفتند و كردند اشاره شهرداري استيجاري رانندگان با ارتباط در ديگر مهم موضوع سپس به ايشان

 موضوع اين به اختالف حل هيأت نيست. مشخص آنها وضعيت هنوز و كنند مي كار كه سال است ١٦ يا ١٥ رانندگان اين از برخي شهرداري قرار گيرند. چون
 همـين بـر هـم مـا و شـوند تكليـف ها تعييني آنهمه تا شود فراهم امكان اين ١٤ ماده رعايت با شده قرار و شد صادر رأي ما دفاعيه از پس و گرفته اشكال
  فرستاديم تا با شركت تعاوني قرارداد منعقد گردد. استيجاري رانندگان ساله چندين مشكل حل جهت شهردار آقاي براي اينامه اساس

 كردند پيگيري را مسئله اين بزرگوارانه كه استاندار آقاي از: گفتند كردند، همكاري شورا عزيزان تك تك موضوع اين حل در اينكه به اشاره آقاي حاجي پور با
 در رشت شهر اسالمي محترم شوراي رئيس  .كنيم حل را هاي ديگر بخش مسائل و استفاده ١٤ ماده همين از بتوانيم هم اين از بعد اميدوارم و سپاسگزارم نيز

 بعـد هفته را ايشان كنيم مي تالش هم ما و اند كرده دعوت ويژه نشست يك براي شورا عزيزان از استاندار آقاي بعدازظهر شش ساعت شنبه روز: گفتند ادامه

 ٤/١٠/١٣٩٨مورخ       ١٢٢جلسه شماره 
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 هـر و دارنـد اشراف مسائل به ايشان اينكه كما بگذاريم ميان در ايشان با را شهرداري و شورا مشكالت و مسائل و بياورند تشريف تا كنيم دعوت شورا به آن از
  .دادند با ما انجام را همكاري نهايت گذاشتيم ميان در محترم استاندار با كه را موضوعي

 تقـديري تا بگيرم اجازه شورا اعضاي از سپس با تشكر از زحمات آقاي محمد محبتي براي تصويب پروژه ترامواي رشت بيان داشتند؛ خواستم پور حاجيآقاي 
 ايبرنامه بايد حال و شود گرفته استان ترافيك شوراي از رشت ترامواي ساخت مجوز ٢٥/٩/٩٨ تاريخ تا شد سبب هاي ايشانچون تالش بنماييم ايشان از ويژه

 و رشـت مردم شاءا.. ان تا كنند دفاع رشت در پروژه اين اجراي از هستند، كشور ترافيك عالي شوراي عضو كه فومن محترم نماينده افتخاري، آقاي تا بگذاريم
 افتخاري كه پاكدامن و پاكدست انسان از دانم مي الزم اينجا در: گفتند خود سخنان پاياني بخش در ايشان  .شوند مند بهره نعمت اين مواهب از استان سراسر
  .كنم تشكر داده، نشان كاري وجدان خود از اما كند، مي زندگي اقتصادي شرايط بدترين در اينكه با و است شهرمان پاكبان قشر براي بزرگ
 بـه تومـان ميليـارد يـك مبلـغ كـه هستيم رشت شهر شريف پاكبان انصافي، علي آقاي خدمت امشب: نمودند اظهار رشت شهر اسالمي محترم شوراي رئيس
 انسانيت اما باشند نداشته مقام و پست است ممكن ها خيلي كار بسيار با ارزشي است. اين. است برگردانده آن اصلي صاحب به سپس و ندكرد پيدا دالر صورت
 هديه هم و كنيم ادب عرض هم تا كرديم دعوت ايشان از دارد ارزش شورا براي كارها اينگونه بگوييم اينكه و ادب رسم به ما: دادند ادامه ايشان  .باشند داشته

  .نماييم ايشان تقديم را تقديري لوح و بنشينيم شرافتمند پاكبان اين دل درد و صحبت پاي دقايقي هم و كنيم تقديم ايشان به ياد بود رسم به اي
 آمـده شورا صحن به خردسالشان دختر با كه انصافي آقاي علي و كنند بيان دارند اي نكته اگر تا خواستند شناس وظيفه پاكبان اين از سپس آقاي حاجي پور

  بودند، طي سخناني از پرداخت نامنظم حقوق خود و همكارانش ابراز نارضايتي كردند و خواستار پرداخت به موقع آن شدند.

  نطق پيش از دستور ناطق اول:

 شـهرمان خـوب فوتباليسـت جهـانبخش، عليرضـا وقتي ما: گفتند جهانبخش آقاي عليرضا كار با جوانمرد اين كار مقايسه با ذاكري ادامه آقاي دكتر بهراد در
  .باشد كمتر آن از انصافي علي آقاي كار كنم نمي فكر داديم، مهر مسكن واحد يك او به آفريد افتخار
 .است شده برگردانده صاحبش به كه بوده پولي آن مادي ارزش از بيشتر خيلي داد انجام شرافتمند پاكبان اين كه كاري ارزش كنم مي فكر من: افزودند ايشان

 بـه را پـول جـوانمردي و انصـاف نهايـت با مالي، شديد احتياج و نياز وجود با اما بخرد خودش براي امكانات و ماشين هم خانه، هم پول اين با توانست مي او
 واحـد گرانقدري دارد. از اين رو ايشان به اعضاي محترم شورا پيشنهاد دادند تا موافقت كننـد يـك و واال ايشان ارزشكار  اين كه برگردانده اش اصلي صاحب
 پاكبان اين از تشكر ضمن خودم نوبه به: گفتند هم شيرزاد در ادامه سخنان آقاي ذاكري، سركار خانم فاطمه  .دهيم قرار جوانمرد اين اختيار در را مهر مسكن

 علـي آقـاي اقـدام: افزودنـد رشـت شهر اسالمي شوراي اجتماعي و فرهنگي رئيس محترم كميسيون   از كار ارزشمندشان نيز قدرداني مي نمايم.  شرافتمند،
 نشان اين كه برگرداند صاحبش به و بود كرده پيدا طال عزيزي پاكبان كه داشتيم موضوعي چنين هم چهارم شوراي در ما. است تقدير قابل و ارزشمند انصافي

 سر به مشكي چادر كه شان گل دختر با كه انصافي علي آقاي اقدام اين من نظر به .هستند منصف و شرافتمند انسانهايي نياز، اوج در ما شهر پاكبانان دهد مي
  .است ويژه نگاه نيازمند است، ارزشمند هم آن كه آمده شورا صحن به و كرده

  .كنند تشويق را او و برخيزند جا از شريف پاكبان اين احترام به خواستند حاضران از سپس ايشان
   .دارد رشت پاكبانان پاكدستي و انصاف از نشان انصافي آقاي اقدام اين: گفتند و كردند قدرداني انصافي ازآقاي علي سخناني در هم عليپور محمدحسن آقاي

 وجـود بـه ما همه .دادند ما همه به بزرگي درس خود طبع مناعت با ايشان اينكه و زد حلقه مانچشمان در شوق اشك انصافي آقاي سخنان با: افزودند ايشان
  .باليم مي خود بر شرافتمندي پاكبانان چنين

  رشت با اهداي لوح سپاس و هديه در صحن شورا تقدير به عمل آمد.در ادامه از آقاي علي انصافي پاكبان پاكدست شهرداري
  شد به پاس زحمات اين پاكبان پاكدست شهرداري هديه اي نفيس به نامبرده اهدا نمايد.همچنين پيشنهاد 

  *  اعالم وصول طرح ها و لوايح * 

ثبـت شـده بـه شـماره  ٢٣/٩/١٣٩٨/ص مـورخ ٩٣٨٢/١١٨/٩٨نامه رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان گيالن به شـماره  -١
مترمربع زمين به شركت آب و فاضالب جهت ايجاد و ساخت ايستگاه پمپاژ در ضلع شـمال  ٦٠٠اهداء "دبيرخانه شورا، در خصوص  در ٢٤/٩/٩٨مورخ  ١٨٧٦

  اعالم وصول شد. "غربي پارك دانشجو جنب تاالر عينك
در دبيرخانـه محرمانـه  ٤/١٠/٩٨رخ مو ٩٨/ش/٨٧٣٢/م/٢١٤٠ثبت شده به شماره   ٢٤/٩/٩٨مورخ  ٩٨/ش/٨٧٣٢/م/٢٠٧٣نامه شهرداري رشت به شماره  -٢

   اعالم وصول شد. "و..  ٢٩٣/٧٥ـ  ٤/٣٢٢٧-١/٣٢٢٧هاي ثبتي تعيين تكليف بدهي، فروش پالك"شورا، در خصوص
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  *دستورات جلسه    *
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

١  
  

ثبـت شـده بـه  ٢٨/٩/٩٨مـورخ  ٩٨- ٦٣٨٤اليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت حسـب نامـه شـماره  ٢٨/٩/٩٨مورخ ١٩٢٥شماره 

مديركل محترم ورزش و جوانان استان گيالن در نظر دارد بـا توجـه بـه  ٢٨/٥/٩٨مورخ  ١٠٠٨٠/٢٢٠

شـت، نسـبت بـه پرداخـت مبلـغ هاي شهروندان و هواداران پرشور تيم فوتبال سپيدرود رنگراني

ريال (چهارصد و پنجاه ميليون تومان) مساعدت مالي به صورت نقدي به تيم فوتبال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٤

سپيدرود رشت، با توجه به اينكه تيم مذكور از سرمايه هاي ورزشي و اجتماعي شهر رشت بوده و به 

ك تيم مي باشد از محل رديف جهت معضالت مالي نيازمند مساعدت در پرداخت هزينه هاي لجستي

كمـك بـه سـازمان فرهنگـي و "خدمات شهري بودجه سال جاري تحت عنـوان ٢/٤١٦٠٧اعتباري 

ريال(سيصـد  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣اقدام نمايد و همچنين در نظر دارد نسبت بـه هزينـه مبلـغ  "ورزشي

عينـك در در فصل جاري جهت اسـكان در كمپينـگ ميليون تومان)كمك غير نقدي از كد اعالمي، 

ريال (هفتصـد و پنجـاه ميليـون  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٧مجموعاً به مبلغ  ،هنگام تمرين و مسابقات ورزشي

  تومان) به صورت نقد و غير نقد اقدام نمايد.

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خالصه مفيد مذاكرات :

 شرايط به توجه با ورزشي و فرهنگي هاي مجموعه از بعضي به مالي مساعدت: گفتند موافق عنوان عضو محترم شورا، به رمضانپور احمد آقاي دكتر
 بـه چنـد هـر. است كشور و استان شهر، يك اصلي سرمايه فوتبال دارم اعتقاد من اما نباشد پسنديده ها برخي ديد از است ممكن شهرداري مالي
 يـك و سپيدرود روز يك و دهد مي دست از را خود جايگاه ملوان روز يك است افول به رو گيالن در ورزش اين ربطذي مسئوالن تدبير عدم دليل

 مـن اعتقـاد به. باشند  افول به رو امروز گيالن فوتبال هايتيم تا شده سبب مختلف هاي بخش در ضعيف مديريت: دادند ادامه ايشان .داماش روز
 تربيـت دار آينـده جـوان نيـروي چندين اندك ايهزينه  با توانيم مي ما و است گذاري سـرمايه بلكـه نيست هزينه شود فوتبال روي خـرجي هر

 تيمها اين به كمك در جوانان و ورزش سازمان و فوتبال هيأت ضعف منكر: دادند ادامه آقاي رمضانپور .كنند افتخارآفريني خطه اين براي كه كنيم
 ورزش و ايحرفـه ورزش از حمايت وظايفش از يكي كه شهرداري هستند، اضطراري شرايط در شهرمان فوتبال تيمهاي كه شرايطي در اما نيستم

  . باشد تيمها اين كار كمك تواندمي است ورزشكاران و محالت
 در كـنم مطرح خواهم مي كه موضوعاتي جنس البته: كردند تأكيد اين اليحه مخالف عنوان عضو محترم شورا، به علوي سيداميرحسين آقاي دكتر

 نحوه از كامل گزارشي گاههيچ اما كرده كمك تيم دو اين به همواره شهرداري و شورا سالها اين طول در: افزودند ايشان .است تذكر و هشدار قالب
 عقـب و اسـت رشـت شهرداري امروز بغرنج وضعيت من دوم مندي گله: گفتند ايشان .است ننموده دريافت شده، داده اختصاص مبالغ كرد هزينه
  .داشت توجه مسئله اين به بايد كه حجمي چه و رسمي چه. كارگران حقوق و پرسنل حقوق افتادن

 مداخله قانون نقض موضوع اين آيا است اين من سوال داريم، تيم دو اين در نفعاني ذي شهرداري در چه و شورا در چه ما: افزودند آقاي علوي     
 نشـويم؟ چـالش دچار آينده در ناكرده خداي تا كنيم نمي تكليف كسب زمينه اين در هميشه براي يكبار بازرسي از چرا نيست؟ يا هست مستقيم

 متولي كه سازماني چرا:گفتند شورا سپس عضو محترم  .شود دنبال قانوني موازين رعايت با كمكها اين بايد اما ندارد مخالفتي كمك نفس با كسي
 نيـاز كـه را خود امكانات بايد شهرداري آنوقت و كندمي درآمد كسب و دهدمي اجاره را خود تاسيسات و امكانات دارد، هم امكانات و است ورزش

 آقاي علوي  .شود انديشي چاره مسائل اين براي بايد است؟ عدالت آيا عملكرد در تناقض اين بگذارد، تيمها اين اختيار در رايگان به هست هم شهر
 رده و بـانوان تيمهاي و دهد مي دست از شد مي جور و جمع تومان ميليون ٥٠ با تنها كه را فوتسالي تيم شهرداري،: كردند نشان خاطر همچنين

 انـدازه به گاهي چرا دانم نمي .كرد توجه شهر اصلي هاي سرمايه عنوان به تيمها اين به شد مي كه حالي در كند،مي تعطيل را سني مختلف هاي
  گذريم؟ نمي ليوان يك از گاهي و بخشيم مي دريا يك
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 او بخورد رقم تيم اين براي كه خوب اتفاق هر و بوده سپيدرود طرفدار كودكي دوران از اينكه به اشاره شورا، باعضو محترم  ذاكري آقاي بهراد      
 گذاري سرمايه توانستيم مي كم مبالغ با سني رده تيمهاي و بانوان روي ما. بود درست گفتند علوي آقاي كه مطالبي: گفتند كند، مي خوشحال را

 وضـعيت نه شد، تيمها اين به كه كمكي بينيم مي آخر سر و دارد وجود تيم دو اين به كمك در شورا اعضاي روي فشار هميشه و نكرديم كه كنيم
 يكـي دارم مشـخص پيشـنهاد دو مـن: دادند ادامه محترم شورا عضو  .است شده پرداخت بازيكنان حقوق و حق نه و بخشيده بهبود را تيم دو اين

 گـزارش تـيم دو ايـن از اينكـه دوم و گيـرد قـرار بررسـي مورد تخصصي كميسيونهاي در تا شود تبديل فوريت يك به اليحه اين فوريت دو اينكه
 اقتصـادي سـخت شـرايط در نيسـت درست من نظر به: افزودند است؟   ايشان رسيده مصرف به چگونه و شده هزينه كجا كمكها اين كه بخواهيم
 گـزارش تـيم دو مالكـان و فوتبـال هيـأت ورزش، مسئوالن از اينكه بدون اند، نگرفته حقوق است ماه چند شهرداري پاكبانان كه حالي در موجود

 توضيح مرتبط مسئوالن از كه خواهم مي مصرانه شد تصويب مالي كمك اليحه اگر: گفتند همچنين آقاي ذاكري  .شود انجام كمكها اين بخواهيم،
 بـا اينها بدانند مردم و شوند حاضر شورا صحن در مسئوالن اين يكبار اگر. دهيم افزايش را كرد خرج بر نظارت و كنيم عمل گيرانهسخت. بخواهيم

   .شود مي برداشته شورا از حساسيت و فشار اند، كرده چه شده آنها به كه هاييكمك
 دوسـتان همـه نظر نهايتاً كه است اين من استنباط: گفتند مالي كمك اليحه با موافقت رسولي ديگر عضو محترم شورا نيزدر رضا آقاي دكتر       

 به كه كند مي ايجاب تيم دو اين بحراني شرايط: گفتند ايشان .شود مي ارزيابي جا به كه دارد وجود هاييدغدغه امااست اليحه اين با كلي موافقت
 ادامـه محتـرم شـورا عضو .باشد داشته مثبت اجتماعي آثار تواند مي اين و هستند شهرشان تيم دو همين به دلخوش هم مردم و كنيم كمك آنها

 .ندارد ما تحقيق و بررسي با مغايرتي هيچ دوفوريتي صورت به اليحه اين تأييد من نظر از: دادند

  

پرداخـت نظر و اخذ رأي،ضمن تصويب دو فوريت آن، با پيشـنهاد شـهرداري درخصـوص مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل*متن مصوبه شورا : 

ريال(سيصـد ميليـون تومان)بـه صـورت  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣ريال(چهارصد و پنجاه ميليون تومان) به صورت نقدي و همچنين هزينه مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٤مبلغ 

د و پنجاه ميليـون ريال (هفتص ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٧مجموعاً به مبلغ  ،در فصل جاري جهت اسكان در كمپينگ عينك در هنگام تمرين و مسابقات ورزشي غير نقدي

به  تيم فوتبال سـپيد "كمك به سازمان فرهنگي و ورزشي"خدمات شهري بودجه سال جاري تحت عنوان ٢/٤١٦٠٧تومان) مساعدت مالي از محل رديف اعتباري 

ناظر و نماينده شورا بـر نحـوه پرداخـت هـا ضمناً آقاي فرهام زاهد، نائب رئيس محترم شورا به عنوان   رأي مخالف، موافقت گرديد. ١رأي موافق و  ٨رود رشت، با 

  انتخاب گرديدند و مقرر شد گزارش مربوط به هزينه كرد كمك هاي قبلي را دريافت و به شورا ارائه نمايند.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         حجت جذب  ١

          رضا رسولي  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -  -  -      
١١  -  -  -      

    ١  ٨  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  



  
  
  
  
  
  

 
١٤ 

 

  تاريخ جلسه  شماره جلسه  نظر كميسيون ذيـربـط  دستور جلسه  رديف

٢  
  

ثبـت  ٢٨/٩/٩٨مورخ  ٩٨- ٦٣٨٥اليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

شـهرداري رشـت  در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه ٢٨/٩/٩٨مورخ ١٩٢٤شده به شماره 

مديركل محترم ورزش و جوانـان اسـتان  ٢٨/٥/٩٨مورخ  ١٠٠٨٠/٢٢٠حسب نامه شماره 

هاي شـهروندان و هـواداران پرشـور تـيم  فوتبـال گيالن در نظر دارد با توجه به نگراني

 ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٤داماش كه نماد فرهنگي شهر باران نيز مي باشد نسبت به پرداخت مبلـغ 

اه ميليون تومان) مساعدت مالي به صورت نقـدي بـه تـيم فوتبـال ريال(چهارصد و پنج

داماش، با توجه به اينكه تيم مذكور از سرمايه هاي ورزشي و اجتماعي شهر رشت بوده و 

به جهت معضالت مالي در پرداخت هزينه هاي لجستيك تيم نيازمند مساعدت مي باشد، 

كمك به "ل جاري تحت عنوانخدمات شهري بودجه سا ٢/٤١٦٠٧از محل رديف اعتباري 

اقدام نمايد و همچنين در نظر دارد نسبت بـه هزينـه مبلـغ  "سازمان فرهنگي و ورزشي

در فصل جاري ريال(سيصد ميليون تومان)كمك غير نقدي از كد اعالمي،  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣

مجموعاً بـه مبلـغ  ،جهت اسكان در كمپينگ عينك در هنگام تمرين و مسابقات ورزشي

ريال (هفتصد و پنجاه ميليون تومان) به صورت نقـد و غيـر نقـد اقـدام  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٧

  نمايد.

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خالصه مفيد مذاكرات :

 شـهرداري مـالي شـرايط بـه توجـه بـا ورزشي و فرهنگي هاي مجموعه از بعضي به مالي مساعدت: گفتند موافق عنوان عضو محترم شورا، به رمضانپور احمد آقاي دكتر

 ايـن ربـطذي مسئوالن تدبير عدم دليل به چند هر. است كشور و استان شهر، يك اصلي سرمايه فوتبال دارم اعتقاد من اما نباشد پسنديده ها برخي ديد از است ممكن

  .داماش روز يك و سپيدرود روز يك و دهد مي دست از را خود جايگاه ملوان روز يك است افول به رو گيالن در ورزش

 هزينـه شـود فوتبال روي خرجي هر من اعتقاد به. باشند افول به رو امروز گيالن فوتبال هايتيم تا شده سبب مختلف هاي بخش در ضعيف مديريت: دادند ادامه ايشان

  .كنند افتخارآفريني خطه اين براي كه كنيم تربيت دار آينده جوان نيروي چندين اندك اي هزينه با توانيم مي ما و است گذاري سرمايه بلكه نيست

 شـرايط در شـهرمان فوتبـال تيمهـاي كـه شرايطي در اما نيستم تيمها اين به كمك در جوانان و ورزش سازمان و فوتبال هيأت ضعف منكر: دادند ادامه آقاي رمضانپور

  . باشد تيمها اين كار كمك تواندمي است ورزشكاران و محالت ورزش و ايحرفه ورزش از حمايت وظايفش از يكي كه شهرداري هستند، اضطراري

 تـذكر و هشـدار قالب در كنم مطرح خواهم مي كه موضوعاتي جنس البته: كردند تاكيد اين اليحه مخالف عنوان عضو محترم شورا، به علوي سيداميرحسين آقاي دكتر

 شـده، داده اختصـاص مبـالغ كـرد هزينـه نحوه از كامل گزارشي گاههيچ اما كرده كمك تيم دو اين به همواره شهرداري و شورا سالها اين طول در: افزودند ايشان .است

 چـه و رسـمي چـه. كـارگران حقـوق و پرسـنل حقوق افتادن عقب و است رشت شهرداري امروز بغرنج وضعيت من دوم مندي گله: گفتند ايشان .است ننموده دريافت

 موضـوع ايـن آيـا است اين من سوال داريم، تيم دو اين در نفعاني ذي شهرداري در چه و شورا در چه ما: افزودند آقاي علوي .داشت توجه مسئله اين به بايد كه حجمي

 نشـويم؟ چـالش دچـار آينـده در ناكرده خداي تا كنيم نمي تكليف كسب زمينه اين در هميشه براي يكبار بازرسي از چرا نيست؟ يا هست مستقيم مداخله قانون نقض

  .شود دنبال قانوني موازين رعايت با كمكها اين بايد اما ندارد مخالفتي كمك نفس با كسي

 آنوقـت و كنـد مـي درآمـد كسـب و دهد مي اجاره را خود تاسيسات و امكانات دارد، هم امكانات و است ورزش متولي كه سازماني چرا: گفتند شورا سپس عضو محترم

 انديشـي چـاره مسائل اين براي بايد است؟ عدالت آيا عملكرد در تناقض اين بگذارد، تيمها اين اختيار در رايگان به هست هم شهر نياز كه را خود امكانات بايد شهرداري

 رده و بـانوان تيمهـاي و دهـد مـي دسـت از شد مي جور و جمع تومان ميليون ٥٠ با تنها كه را فوتسالي تيم شهرداري،: كردند نشان خاطر همچنين آقاي علوي .شود

 بخشـيم مـي دريا يك اندازه به گاهي چرا دانم نمي .كرد توجه شهر اصلي هاي سرمايه عنوان به تيمها اين به شد مي كه حالي در كند،مي تعطيل را سني مختلف هاي

  گذريم؟ نمي ليوان يك از گاهي و

 كنـد، مـي خوشـحال را او بخـورد رقـم تيم اين براي كه خوب اتفاق هر و بوده سپيدرود طرفدار كودكي دوران از اينكه به اشاره عضو محترم شورا، با ذاكري آقاي بهراد

 روي فشـار هميشـه و نكـرديم كـه كنـيم گذاري سرمايه توانستيم مي كم مبالغ با سني رده تيمهاي و بانوان روي ما. بود درست گفتند علوي آقاي كه مطالبي: گفتند

 بازيكنـان حقـوق و حـق نـه و بخشيده بهبود را تيم دو اين وضعيت نه شد، تيمها اين به كه كمكي بينيم مي آخر سر و دارد وجود تيم دو اين به كمك در شورا اعضاي



  
  
  
  
  
  

 
١٥ 

 

 كميسـيونهاي در تـا شـود تبـديل فوريـت يـك بـه اليحـه ايـن فوريت دو اينكه يكي دارم مشخص پيشنهاد دو من: دادند ادامه محترم شورا عضو  .است شده پرداخت

  است؟ رسيده مصرف به چگونه و شده هزينه كجا كمكها اين كه بخواهيم گزارش تيم دو اين از اينكه دوم و گيرد قرار بررسي مورد تخصصي

 مسـئوالن از اينكـه بـدون انـد، نگرفتـه حقوق است ماه چند شهرداري پاكبانان كه حالي در موجود اقتصادي سخت شرايط در نيست درست من نظر به: افزودند ايشان

  .شود انجام كمكها اين بخواهيم، گزارش تيم دو مالكان و فوتبال هيأت ورزش،

 خـرج بـر نظـارت و كنيم عمل گيرانهسخت. بخواهيم توضيح مرتبط مسئوالن از كه خواهم مي مصرانه شد تصويب مالي كمك اليحه اگر: گفتند همچنين آقاي ذاكري

 شـورا از حساسـيت و فشـار انـد، كـرده چـه شـده آنها به كه هاييكمك با اينها بدانند مردم و شوند حاضر شورا صحن در مسئوالن اين يكبار اگر. دهيم افزايش را كرد

 موافقـت دوسـتان همـه نظر نهايتاً كه است اين من استنباط: گفتند مالي كمك اليحه با موافقت رسولي ديگر عضو محترم شورا نيزدر رضا آقاي دكتر .شود مي برداشته

 مـردم و كنـيم كمـك آنهـا به كه كند مي ايجاب تيم دو اين بحراني شرايط: گفتند ايشان .شود مي ارزيابي جا به كه دارد وجود هايي دغدغه اما است اليحه اين با كلي

 صـورت بـه اليحـه ايـن تأييـد من نظر از: دادند ادامه محترم شورا عضو .باشد داشته مثبت اجتماعي آثار تواند مي اين و هستند شهرشان تيم دو همين به دلخوش هم

  .ندارد ما تحقيق و بررسي با مغايرتي هيچ دوفوريتي

                                
 متن مصوبه شورا : 

 ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٤نظـر و اخـذ رأي،ضـمن تصـويب دو فوريـت آن، بـا پيشـنهاد شـهرداري درخصـوص پرداخـت مبلـغ مراتب در جلسه مطرح و پـس از بحـث و تبـادل

در فصـل جـاري جهـت  ريال(سيصد ميليون تومان)به صورت غير نقدي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣نقدي و همچنين هزينه مبلغ ريال(چهارصد و پنجاه ميليون تومان) به صورت 

ريال (هفتصد و پنجاه ميليون تومان) مساعدت مـالي از محـل رديـف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٧مجموعاً به مبلغ  ،اسكان در كمپينگ عينك در هنگام تمرين و مسابقات ورزشي

  به  تيم فوتبال داماش، به اتفاق آرا موافقت گرديد."كمك به سازمان فرهنگي و ورزشي"ت شهري بودجه سال جاري تحت عنوانخدما ٢/٤١٦٠٧اعتباري 

اي وط به هزينه كـرد كمـك هـضمناً آقاي فرهام زاهد، نائب رئيس محترم شورا به عنوان ناظر و نماينده شورا بر نحوه پرداخت ها انتخاب گرديدند و مقرر شد گزارش مرب

  قبلي را دريافت و به شورا ارائه نمايند.
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         حجت جذب  ١

          رضا رسولي  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          فرهام زاهد  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          محمد حسن عليپور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      

١١  -  -  -      

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
١٦ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
  
  
  
  
  
  

ثبت شده  ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٠٧٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف

شهرداري در نظـر در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه  ٦/٦/٩٨مورخ  ١١٢٠به شماره 

دارد؛ نسبت به انعقاد تفاهم نامه با بانك شهر در راستاي گسترش همكـاري هـاي 

في مابين شهرداري رشت و بانك شهر و ارائـه خـدمات متقابـل طـرفين، جهـت 

مديريت برخي امور از جمله پرداخت به روز حقوق و مزاياي پرسنل در سر رسـيد 

ع در حسابهاي شهرداري)، صدور انواع هر ماه(حتي در صورت فقدان موجودي مناب

ضمانتنامه هاي بانكي براي پيمانكاران معرفي شده پـروژه هـاي عمرانـي توسـط 

شهرداري، انتشار اوراق مشاركت، تمركز كليه حساب هاي بانكي مركز، منـاطق و 

وتخصـيص و ... داريهاي خزانـهسازمان ها به جهت ضرورت امر طبق دستورالعمل

  اقدام نمايد.

ر كميسيون برنامه و د
بودجه و حقوقي شورا 
مطرح و بـا پيشـنهاد 
ــل  ــه دلي ــهرداري ب ش
ــارمزد  ــاالي ك ــرخ ب ن

، مخالفـت  پيشنهادي
  گرديد.

  

  
  

١١١  
  
  
  
  
  
  

١/١٠/٩٨  
  
  
  
  

 متن مصوبه شورا : 

مابين شهرداري رشت و بانك شهر، نظر و اخذ رأي، با پيشنهاد شهرداري با انعقاد تفاهم نامه في مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
  به اتفاق آرا مخالفت گرديد.

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
         حجت جذب  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      
١١  -    -      

    ٨  -  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  



  
  
  
  
  
  

 
١٧ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
  

 ٢٤/٩/١٣٩٨مـورخ  ٩٨ـ  ٥٨٦٢اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

در دبيرخانه شورا مبنـي بـر اينكـه  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠٤ثبت شده به شماره 

شهرداري در نظر دارد نسبت به تقسيط بدهي خانم فاطمه گودرزوند (همسـر 

ماهه  ٦٠آقاي نوروز علي خسروي همكار بازنشسته شهرداري رشت) به صورت 

ناشي از جريمـه  ١-١-١٠٤٥٥-٢٩-١پرداخت،با كد نوسازي بدون كارمزد وپيش

ريـال و عـوارض سـاختماني  ٠٠٠/٥٩٤/٨٢٢كميسيون مـاده صـد بـه مبلـغ 

ريـال  ٠٠٠/٧٩٢/٨٩٥ريال مجموعا بـه مبلـغ ٠٠٠/١٩٨/٧٣(درآمدي) به مبلغ 

شـهرداري منطقـه يـك و  ٦/٩/٩٨مـورخ  ١٦٠٢٨٦حسب نامه شماره ش ر ـ 

رج از مفـاد درخواست نامبرده بـا توجـه بـه اينكـه درخواسـت مـذكور خـا

شـوراي  ١٠/٥/٩٥مـورخ  ٦٨٣دستورالعمل تقسيط موضوع تصـويبي شـماره 

  محترم شهر رشت مي باشد اقدام نمايد.

در كميسيون برنامـه و 
بودجه و حقوقي شـورا 

ــرح ــنهاد مط ــا پيش و ب
شهـــــرداري جهــت 
تقســيط بــدهي ملــك 
خانم فاطمه گودرزوند 
بدون پيش پرداخت و 

ــه صــورت  ــه  ٣٦ب ماه
  يد.موافقت گرد

  
  

١١٢  
  
  
  
  
  
  

  
  
٢/١٠/٩٨  
  
  
  
  
  
  

 

  متن مصوبه شورا :
نظر و اخذ رأي، با پيشنهاد شهرداري درخصوص تقسيط بـدهي ملـك خـانم فاطمـه گودرزونـد مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل 

  گرديد.ماهه، به اتفاق آرا موافقت  ٣٦ريال بدون پيش پرداخت در اقساط ٠٠٠/٧٩٢/٨٩٥مجموعًا به مبلغ 
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         حجت جذب  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      
١١  -  -  -      

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
 



  
  
  
  
  
  

 
١٨ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبـت  ٢٤/٩/١٣٩٨مـورخ  ٩٨ـ  ٦٢٩٢اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

حسـب در دبيرخانه شورا مبنـي بـر اينكـه  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠١شده به شماره 

مدير محترم انجمن خيريـه حمايـت از  ١/٨/٩٨مورخ  ١٣٦٤٧٧درخواست شماره 

بيماران كليوي استان گيالن در خصوص كاهش سقف كمك بالعوض به انجمـن در 

شـوراي اسـالمي  ٢٨/١/٩٨مـورخ  ٨٢/٩٨سال جاري كه برابر مصوبه شماره ش/

ريـال در  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ريال ميزان كمك به مبلـغ  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠شهر رشت از مبلغ 

افزايش يافت حاليه شهرداري رشت در نظـر دارد  نسـبت بـه  ١٣٩٧بودجه سال 

افزايش سقف كمك به انجمن مذكور همانند سال گذشته، در بودجه مصوب سـال 

 ٧/٤١٦٠٨ريـال از محـل رديـف  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ريال به  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠از مبلغ  ١٣٩٨

و » به انجمن بيماران كليوي كمك«خدمات شهري بودجه سال جاري تحت عنوان 

ميليون ريـال   ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠به دليل كمبود مانده اعتبار رديف مذكور با كسر مبلغ 

اقـدام  ٧/٤١٦٠٨(هداياي تشويقي) و  اضافه نمـودن بـه رديـف  ٤١٧٠٢از رديف 

  نمايد.

در كميسيون فرهنگي 
و اجتمــاعي شــورا بــه 
جهــــت حمايــــت از 
ــا  ــوي ب ــاران كلي بيم

ي پيشــنهاد شــهردار
  موافقت گرديد.

  
در كميسيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شورا 
با پيشنهاد شـهرداري 

  موافقت گرديد.

  
  

١٠٠  
  
  
  
  
  
  

١١٢  
  

  
  
٢/١٠/٩٨  
  
  
  
  
  
  
٢/١٠/٩٨  
  

 ٧/٤١٦٠٨نظر و اخذ رأي، با پيشنهاد شـهرداري درخصـوص افـزايش رديـف اعتبـاري  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلمتن مصوبه شورا : 

ريال و با كسـر مبلـغ  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ريال به مبلغ   ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠از مبلغ »  كمك به انجمن بيماران كليوي«تحت عنوان  ١٣٩٨خدمات شهري بودجه سال 

  ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٧/٤١٦٠٨(هداياي تشويقي) و  اضافه نمودن به رديف  ٤١٧٠٢ميليون ريال از رديف   ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         حجت جذب  ١
          رضا رسولي  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          فرهام زاهد  ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          محمد حسن عليپور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -  -  -      
١٠  -  -  -      
١١  -  -  -      

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                تصويب شد        
 



  
  
  
  
  
  

 
١٩ 

 

  جلسه تاريخ  جلسه شماره  ذيـربـط نظر كميسيون  دستور جلسه  رديف

٦  

مـورخ  ٩٨ـ  ٦٣٠٦ـ اليحه شهرداري رشت بـه شـماره ش ر ف 

در دبيرخانه  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠٣ثبت شده به شماره  ٢٥/٩/١٣٩٨

 ٢/٧/٩٨مورخ  ٨٧/٦٤٠٠/٩٨شورا مبني بر اينكه حسب نامه شماره 

مديريت محترم شعب بانك قرض الحسـنه مهـر ايـران در اسـتان 

گيالن در راستاي گسترش همكاري هاي في ما بين و ارائه خـدمات 

رداري در نظر دارد نسبت به انعقاد تفاهم نامه اي متقابل طرفين، شه

با بانك قرض الحسنه مهر ايران جهت مديريت برخي امور از جملـه: 

طرح پرداخت عوارض و بدهي(در قالب دريافت تسهيالت بدهكاران 

به شهرداري)، طرح مساعده مهر(در قالب پرداختي به كاركنـان بـه 

)، طـرح %٤اهـه و كـارمزد ميزان حقوق ماهيانه با بازپرداخت يك م

خريد كاال و خدمات ايراني براي پرسنل، طـرح حمـايتي بانـك بـا 

اشخاص حقوقي و طرح اعتبار در حساب جاري اشـخاص حقـوقي و 

  پرداخت تسهيالت از محل سپرده ويژه بانك اقدام نمايد.

در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي 

 شورا مطرح و مقرر گرديد:

د نيــاز بــراي ـــ يــك ســوم مبلــغ مــور

پرداخت حقوق و مزايا، جهت پرداخـت 

وام تا هنگام بازپرداخت آن، نزد بانـك 

مسدودگردد. همچنين، با ترهين سـند 

ملكي به ارزش پـانزده ميليـارد تومـان 

  جهت وثيقه وام مذكور موافقت گرديد.

همچنين مقرر شـد سـاير مـوارد طـي 

اليحه جداگانـه اي جهـت تصـويب در 

  .شورا ارائه گردد

١١١  
  
١/١٠/٩٨  
  

 

نظر و اخذ رأي با پيشنهاد شهرداري درخصوص  انعقاد تفاهم نامه بـا بانـك مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلمتن مصوبه شورا : 
  قرض الحسنه مهر ايران، جهت پرداخت حقوق ماهيانه كاركنان، با لحاظ قراردادن موارد مشروحه ذيل به اتفاق آرا موافقت گرديد؛

  يك سوم مبلغ مورد نياز براي پرداخت حقوق و مزايا، جهت پرداخت وام تا هنگام بازپرداخت آن، نزد بانك مسدودگردد. ـ
  ـ سند ملكي به ارزش پانزده ميليارد تومان جهت وثيقه وام مذكور در رهن بانك قرار گيرد. 

  .ارائه گردد ـ همچنين مقرر شد ساير موارد طي اليحه اي جداگانه جهت تصويب در شورا
 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
         حجت جذب  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      
١١  -  -  -      

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  



  
  
  
  
  
  

 
٢٠ 

 

  جلسه تاريخ  جلسه شماره  ذيـربـط نظر كميسيون  دستور جلسه  رديف

٧  

ثبـت  ٢٠/٩/٩٨مـورخ  ٩٨ـ ٦٠٣٨اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

دبيرخانه شورا  مبني بر اينكه شهرداري در  ٢١/٩/٩٨در  ١٨٥٧شده به شماره 

نظر دارد نسبت به ايجاد رديفي در هزينه هاي عمرانـي بودجـه سـال جـاري 

 –بـه شـماره » تكميـل پـروژه سـاختمان بيمـاران همـوفيلي«تحت عنوان 

شهرداري رشت  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٧٣٨١٩برابر نامه شماره ش ر ـ  ٣٠٧٠١٠١٠١٠

تحت  ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٣ريال و با كسر از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥با اعتباري به مبلغ 

و اضـافه   "توسعه خط ويژه دوچرخه و زير سـاخت لـوازم مربوطـه"عنوان 

تكميـل پـروژه سـاختمان بيمـاران "جهـت  ٣٠٧٠١٠١٠١٠نمودن بـه رديـف 

احـداث سـاختمان كـانون همـوفيلي اسـتان «، در راستاي پروژه "فيليهمو

، با عنايـت بـه ابـالغ ٢٠/٣/٩٦مورخ  ٩٦/٥١٤١٨به شماره قرارداد ب/» گيالن

شرايط عمومي پيمان) و تحويـل كارگـاه از پيمانكـار  ٤٨خاتمه پيمان (ماده 

پروژه(شركت آريا صنعت سوگند) و لزوم تكميـل كارهـاي باقيمانـده شـامل 

ريد و نصب آسانسور و نرده پله ها و سيستم گرمايش و سرمايش و ... و بـه خ

آيين نامه معامالت شـهرداري جهـت اخـذ  ٣منظور بهره برداري مطابق ماده

استعالم قيمت از پيمانكاران، با توجه به اينكه در بودجه سال جـاري رديفـي 

  م نمايد.جهت ساخت و تكميل ساختمان هموفيلي پيش بيني نشده است، اقدا

در كميســـيون توســـعه و 

عمران شهري شورا مطرح 

ــا پيشــنهاد شــهرداري  و ب

  موافقت گرديد.

  

  

  

  

ـــه و  در كميســـيون برنام

ــورا  ــوقي ش ــه و حق بودج

ـــا پيشـــنهاد  مطـــرح و ب

  شهرداري موافقت گرديد.

١٨٨   

  

  

  

  

  

  

  

١١٢  

٣٠/٩/٩٨   

  

      

  

  

  

  

  

٢/١٠/٩٨  

 

تحـت  ٣٠٧٠١٠١٠١٠نظر و اخذ رأي، با پيشـنهاد شـهرداري درخصـوص ايجـاد رديـف از بحث و تبادلمراتب در جلسه مطرح و پس متن مصوبه شورا : 

 ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٣ريال و با كسر از رديـف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥با مبلغ  ١٣٩٨در هزينه هاي عمراني بودجه سال "تكميل پروژه ساختمان بيماران هموفيلي"عنوان

  ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.٣٠٧٠١٠١٠١٠و اضافه نمودن به رديف   "لوازم مربوطه توسعه خط ويژه دوچرخه و زير ساخت"تحت عنوان 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         حجت جذب  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      
١١  -  -  -      

    -  ٨  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
٢١ 

 

  تاريخ جلسه  شماره جلسه  ذيـربـط نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف

٨  
  

ثبت شـده بـه  ٢٧/٨/٩٨مورخ  ٩٨_٥٣٤٥ر ف ــاليحه شهرداري رشت به شماره ش 

مـاده "در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي و تصويب   ٢٩/٨/٩٨مورخ  ١٦٨٩شماره 

در راسـتاي رشـد روز  ،"واحده تعيين وضعيت دكل هاي مخابراتي سطح شـهر رشـت

افزون فناوري و گسترده شدن شبكه هـاي ارتبـاطي و بـه تبـع آن افـزايش تقاضـاي 

اپراتورهاي تلفن همراه و شركت هاي ارائه دهنده خـدمات اينترنـت مبنـي بـر نصـب 

دكل هاي مخابراتي در سطح شهر و به جهت تسهيل در ارائه خـدمات و جلـوگيري از 

آيين نامه مالي شهرداري ها موضوع واگـذاري عرصـه  ٣٥ه بروكراسي اداري و برابر ماد

از امالك شهرداري اعم از امالك در مالكيت عمومي و يا اختصاصي بـه منظـور نصـب 

دكل هاي مخابراتي و كافو و ... به صورت اجاره و در مدت معين با اجاره بهاي اعالمي 

  از سوي كارشناس رسمي دادگستري، به شرح؛

  ماده واحده:

مان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري بـه نيابـت از شـهرداري رشـت مـي ساز-١

تواند نسبت به انعقاد و يا تمديد قرارداد دكل هاي منصـوبه در سـطح شـهر رشـت بـا 

  رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:

  تعيين اجاره بهاي ساليانه از طريق كارشناس رسمي دادگستري صورت گيرد.-١-١

مي بايست از نظر زيبايي بصري مورد تاييد سازمان فـاوا قـرار دكل هاي منصوبه -١-٢

  گرفته و در صورت نياز اپراتور مكلف به تعمير و يا رنگ آميزي دكل ها مي باشد.

  در خصوص نصب دكل هاي جديد:-١-٣

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري به نيابـت از شـهرداري رشـت -١-٣-١

را با استفاده از ظرفيت اپراتور ها و يا بخش خصوصي مكلف است تمامي مساعي خود 

  نسبت به احداث دكل هاي تجميعي بصورت فاز بندي بكار گيرد.

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مكلف است تا نسبت به ايجـاد -١-٣-٢

كارگروهي متشكل از عضو شوراي شهر ناظر در سازمان فناوري اطالعـات و ارتباطـات 

كل فناوري اطالعات و ارتباطات استان گيالن ـ معاونت معماري و شهرسـازي  ـ مدير

ـ معاونت خدمات شهري و روساي سازمان هاي فناوري اطالعات شهرداري و سـيما و 

منظر و فضاي سبز اقدام نموده تا در خصوص نقاط پيشنهادي از سوي اپراتـور هـا بـر 

  و اتخاذ تصميم نمايد.اساس چارچوب ضوابط مندرج در آيين نامه بررسي 

در صورت درخواست اپراتور ها مبني بر نصب دكل در امـالك شخصـي و يـا -١-٣-٣

اراضي و امالك متعلق به ادارات و سازمان هاي دولتـي، سـازمان فنـاوري اطالعـات و 

ارتباطات شهرداري به نيابت از شهرداري مكلف اسـت بـر اسـاس آيـين نامـه اجرايـي 

ود ملك مناسب متعلق به شهرداري جهت ارائـه بـه اپراتـور اقدام و در صورت عدم وج

نسبت به اعطاي مجوز احداث در نقاط درخواستي با اخـذ مطالبـات قـانوني و رعايـت 

  استاندارد هاي قانوني اقدام نمايد.

مدت قرارداد هاي منعقده سازمان با اپراتورها نبايد از ده سال شمسي تجـاوز  -١-٣-٤

  كند.

از قرارداد (يك يا چند ساله) توسط اپراتور مربوطـه در ابتـداي  حداقل نيمي -١-٣-٥

در كميسيون فرهنگي و اجتماعي  شـورا 

ــا اليحــه مقــرر  مطــرح ضــمن مخــالف ب

انجـام  ليـاصـالحات ذ ديرر گرد گرديد؛

رشت ملـزم شـود نسـبت بـه  يوشهردار

ـــامانده ـــا يس ـــل ه ـــابرات يدك  يمخ

 يتلفن همـراه و شـركت هـا ياپراتورها

و (نصـب  نترنـتيارائه دهنـده خـدمات ا

ــا ــت و...) در  يكافوه ــن ثاب ــدمات تلف خ

  .دييسطح شهر رشت اقدام نما

 يفاقـد مجـوز بـا دكـل هـا يدكل هـا-

و به صـورت  عيمجوز تجم يمنصوبه دارا

  مشترك استفاده شود.

 ،يمـاعاز تبعات اجت يريشگيبه جهت پ-

اپراتور وجـود  كيدكل  ياگر در منطقه ا

ــا  يدارد در بســتر همــان دكــل اپراتوره

خــود را نصــب و از  زاتيــتجه زيــن گـريد

احداث دكل در مسافت  يمجوزها ياعطا

  گردد.  زيبه هم پره كيكوتاه و نزد يها

قـرارداد سـازمان فـن  ميدر هنگام تنظ-

ــهردار يآور ــات ش ــات و ارتباط  ياطالع

مـرتبط  يرشت با اپراتورها و شركت هـا

و مقررات  نيمواز تيضمن رعا ،يمخابرات

صـرفه و  يقـانون يو استانداردها يحقوق

 يرشت، سالمت عمـوم يصالح  شهردار

  لحاظ گردد.  يو حقوق شهروند

فراهم شود تا احداث هرگونـه  يطيشراـ 

 يبـ يو دكـل ارتبـاط يمخابرات وسكيك

تلفـن  يخابراتم يو همراه و كافو ها ميس

ثابت بـدون اخـذ مجـوز از سـازمان فـن 

ــهردار يآور ــات ش ــات و ارتباط  ياطالع

شــهر رشــت  يرشــت در محــدوده قــانون

  ممنوع شود.

دكـل  يبصـر ييبـايبا توجه به عـدم زـ 

است تا در هنگام  يضرور يمخابرات يها

قراردادها، اپراتورها مكلـف شـوند  ميتنظ

 يهـاالمـان جاديها با اضمن استتار دكل
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١١/٩/٩٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٢٢ 

 

  قرارداد پرداخت گردد.

  ضوابط عمومي  ١-٤

احداث هرگونه كيوسك مخابراتي پايه و دكل ارتباطات ( همراه و بـي سـيم )  ١-٤-١

آنتن ها و ايستگاههاي مخابراتي و نصب كابل ها و تجهيزات مرتبط و همچنين نصـب 

بـه نيابـت از  –كافوها بدون دريافـت مجـوز از سـازمان فنـاوري اطالعـات شـهرداري 

  ممنوع مي باشد. –شهرداري 

يت دريافت مجوز اسـتفاده و بهـره بـرداري از تجهيـزات مخـابراتي و : مسئول١تبصره 

ارتباطي بر عهده متقاضي بوده و سازمان فناوري اطالعات به نيابت از شهرداري صـرفاً 

  مجوز احداث و نصب و استقرار را صادر مي نمايد.

ل : صدور مجوز احداث پس از ارائه مجوز اسـتفاده و بهـره بـرداري از اداره كـ٢تبصره 

تنظيم مقررات و ارتباطات راديـويي منطقـه شـمال كشـور و تضـمين اسـتانداردهاي 

تعيين شده سازمان نظام مهندسي توسط متقاضي و تمديد به موقع آنها امكـان پـذير 

  مي باشد.

: استقرار هر گونه كانكس و تجهيـزات ارتبـاطي و مخـابراتي در هـر نقطـه از ٣تبصره 

فوق مـي باشـد و فقـط در شـرايط اعـالم سـتاد  محدوده قانوني شهر مشمول مصوبه

بحران استانداري و شهرداري، استقرار موارد فوق با هماهنگي شـهرداري بالمـانع مـي 

  باشد.

ــو  ينــور  يقــيتلف يالمــان هــا ريســا اي

  .ندينما يساز بايمناسب اقدام به ز

  

  

در كميسيون برنامه و بودجـه و حقـوقي 

شورا مطرح ضمن مخالفـت بـا پيشـنهاد 

شهرداري مقرر گرديد تا پس از دريافـت 

درخواست اپراتورها توسط سازمان فـاوا و 

بررسي آن توسـط كميتـه فنـي و اعـالم 

ـــن ـــط كارش ـــت توس ـــمي قيم اس رس

دادگستري جهت اخذ مجوز براي انعقـاد 

  يا تمديد قرارداد به شورا ارائه گردد.

  

  
  
  
  
  
  
  

١١٠  

  
  
  
  
  
  
  

١٧/٩/٩٨  

 

نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با پيشنهاد شهرداري به اتفـاق آرا مقـرر گرديـد؛ پـس از دريافـت موضوع در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلمتن مصوبه شورا : 

انعقاد يا تمديـد  درخواست اپراتورها توسط سازمان فاوا و بررسي آن توسط كميته فني و اعالم قيمت توسط كارشناس رسمي دادگستري، مراتب جهت اخذ مجوز براي

  قرارداد به شورا ارائه گردد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  را اعضاء شوراي اسالميآ

         حجت جذب  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      
١١  -  -  -      

    ٨  -  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

 



  
  
  
  
  
  

 
٢٣ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٩  
  
  

ثبـت شـده بـه شـماره  ٢٥/٩/٩٨مورخ  ٧٧٦٠/١/٩٨/٨٠٢٩رشت به شماره نامه فرمانداري محترم شهرستان 

صورتجلسـه يكصـد و شـانزدهمين جلسـه  ١دردبيرخانه شورا، پيرامون اعتراض به بنـد ٣٠/٩/٩٨مورخ ١٩٣٦

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٧/٩/٩٨فوق العاده مورخ 

رم شهرســتان رشــت بــه شــماره مصــوبات آن شــورا بــا موضــوع نامــه فرمانــداري محتــ ١ـــ پيرامــون بنــد 

سـازمان  ١٣٩٨مبني بر ايرادات وارد بر تصويب تعرفه بهاء خدمات سـال  ٣٠/٧/٩٨مورخ  ٥٤٤٦/١/٩٨/٨٠٢٩

 ١٩/٧/١٣٧٣قـانون تعزيـرات حكـومتي مصـوب  ٣حمل و نقل بار ومسافر شهرداري رشت ؛ به استناد تبصره 

لتي و غيـر دولتـي را كـه بـه موجـب قـوانين خـاص استفاده از اختيارات تمامي مراجع قانونگذاري اعم از دو

صالحيت قيمت گذاري دارند از جمله شوراها و سازمان هاي مختلف را موظف به هماهنگي بـا دولـت نمـوده 

است همچنين هرگونه افزايش در نوع و ميزان تعرفه ها مي بايست متناسب با سياست هـاي عمـومي دولـت 

كارگروه تنظيم بـازار اسـتان گـيالن مبنـي بـر  ٢٥/٨/١٣٩٨مورخ  تصميمات جلسه ١باشد لذا بر اساس بند 

جلوگيري از هرگونه افزايش قيمت كاال و خدمات و باعنايت به مغايريت افزايش نرخ بهـاي خـدمات سـازمان 

با سياست هاي ابالغي عمومي دولت در حـوزه حمـل  ١٣٩٨حمل ونقل بار ومسافر شهرداري رشت براي سال

  اعمال تغيير در تعرفه خدمات سازمان مذكور خودداري بعمل آورند.و نقل، بنابراين از 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
نظر و اخذ رأي مقرر گرديد اعالم گردد؛ بهاي خدمات سازمان بايد برابر هزينـه ي تمـام مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل*متن مصوبه شورا : 

ارائه شده توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر ، عمومًا بسيار باالتر از مبلغي اسـت كـه در تعرفـه ذكـر شـده شده ارائه خدمات باشد درحاليكه بهاي خدمات 

تومان، يعنـي يـك پـنجم مبلـغ تمـام  ٣٣٠تومان است و بهاء بليط پيشنهادي سازمان  ١٥٠٠است. براي نمونه هزينه ي تمام شده ي جابجايي مسافر حدوداً 

درصدي بهاء خدمات نه تنها مخالف سياستهاي عمومي دولت محسوب نمي شود بلكه كـامالً هـم راسـتا و هماهنـگ بـا آن مـي  ١٠ شده. بنابراين نرخ افزايش

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها... موضـوع  ٩٠باشد. فلذا نظر به اصرار شورا بر ابقاء مصوبه معترض عنه، الزم است درصورت عدم پذيرش ، برابر ماده 

  اتخاذ تصميم نهايي به هيئت حل اختالف استان ارجاع گردد. جهت
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
         حجت جذب  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      
١١  -  -  -      

    -  ٨  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
٢٤ 

 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ١٠

 

هاي فرمانداري به شـماره العاده شورا به منظور بررسي نامهنظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل*متن مصوبه شورا : 

مـورخ ٩٨ـ  ٦٢٩٧ر ف ـ هاي شماره؛ شو نيز لوايح پيشنهادي شهرداري از جمله نامه ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٥/١/٩٨/٨٠٢٩و  ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٦/١/٩٨/٨٠٢٩

روز چهارشـنبه مـورخ ١٨رأس سـاعت  ٢٣/٩/٩٨مـورخ  ١٧١٣٩٨و  ٤/٦/٩٨مـورخ  ٩٨ــ ٢٥٠٤، ش ر ف ـ ٢٣/٩/٩٨مـورخ   ٩٨ـ  ٥٠٥٢رف ـ ، ش٢٢/٩/٩٨

  برگزار گردد. ١١/١٠/٩٨

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         حجت جذب  ١

          رضا رسولي  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          فرهام زاهد  ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          محمد حسن عليپور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -  -  -      

١٠  -  -  -      

١١  - -  -      

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  با ذكر صلوات پايان يافت. ٣٠/٢٠جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٢٥ 

 

  
  
  

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

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 انقـالب اسـالمي شهداي ياد همه سيد محمد اسماعيلي شارمي، شهيد نامه وصيت از فرازي قرائت جلسه، سركار خانم فاطمه شيرزاد منشي محترم شورا، بادر ابتداي 

 هـايچهره انـدامي آذر دكتر و چيان ابريشم دكتر المان دو از رشت روز مناسبت به: گفتند رشت، روز مناسبت به شده انجام اقدامات تشريح داشتند و ضمن گرامي را
 و پـرورشآموزش كل اداره بين مشترك اينامهتفاهم  نور پيك مدرسه در رشت روز زنگ نواختن از شده است و همچنين پس رونمايي رشت شهر ماندگار و فرهيخته

  .شودمي امضاء مدرسه شهردار عنوان با رشت شهرداري و شهر شوراي استان،
 پيـاده در رشـت مطرح سرآشپزهاي حضور با آشپزي مسابقه: كردند خاطر نشان پژوهي، رشت علمي نشست برگزاري به اشاره با شورا سپسعضو محترم هيأت رئيسه 

 پيـاده در حاضـر حال در كه است رشت هفته به مربوط هايبرنامه ازجمله رشت فرهنگي راه پياده در محلي غذاي پخت مسابقه كه شد برگزار رشت شهر فرهنگي راه
 و مقـدس دفـاع سـال ٨ شـهداي هـايخانواده بـا به ديگر برنامه هاي روز رشت گفتنـد: ديـدار اشاره سركار خانم شيرزاد با .است برگزاري حال در رشت فرهنگي راه

  .است شده انجام اقدامات ديگر از سال پايان تا و رشت هفته در فرهنگي و هنري علمي، مختلف هايحوزه در هاييبرنامه و رشت روز تمبر از رونمايي امنيت،

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
 و پرسـتار روز و )سـالم ا.. عليهـا( كبـري زينـب حضرت والدت فرارسيدن تبريك رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، با پور، حاجي اسماعيل سپس جناب آقاي

 از مـردم كنيم،مي عزيز شهر اين براي كه كاري به نسبت اميدواريم و ماست چيزهمه ما شهر: و همچنين تبريك روز رشت اظهار داشتند ميالدي نوي سال فرارسيدن
  .باشند راضي ما

 ميـرزا حـاج و بـود تومـان ٣٠٠ و هـزار ٩ شـهرداري بودجـه زمان آن در: گفتند شد، تشكيل رشت در كشور شهرهاي انجمن اولين اينكه به اشاره با آقاي حاجي پور
 ها،درشـكه گذاريشـماره رشـت، شـهر فاضـالب ساماندهي به توانمي هاآن نمونه از كه داد انجام شهر اين براي زيادي بسيار اقدامات رشت شهردار اولين رفيع خليل
 و داشـته گرامـي را مبـارك و عزيـز روز اين. است بوده اروپا دروازه و كشور شهرهاي ترينقديمي از يكي رشت: كردند تأكيد رئيس محترم شورا نمود. اشاره... و منازل

  .باشيم بزرگ و عزيز شهر اين براي خوبي فرزندان اميدواريم
اعضـاي شـورا بـا آقـاي دكتـر نوبخـت بـراي  جمعـه روز صـبح: گفتند جمعه، روز در جمهوررئيس معاون محترم با ديدار براي ريزيبرنامه به اشاره با همچنين ايشان

 روز ايجلسـه االنبياء،خاتم سازندگي قرارگاه رئيس با شده انجام هايهمچنين با توجه به هماهنگي .داشت اختصاصي خواهندنشستي  رشت شهر مشكالت ساماندهي
   .شود آغاز مهم پروژه چند ٩٨ سال پايان از پيش كه است اين ما شود. انتظار مشخص مدنظر هايپروژه تكليف تا شد خواهد برگزار تهران در شنبهسه

  دستور ناطق اول: نطق پيش از
 نـوي سال آغاز پرستار، روز و) سالم ا.. عليها( كبري زينب حضرت باسعادت ميالد فرارسيدن تبريك با رشت شهر اسالمي شوراي رئيس محترم نايب زاهد آقاي فرهام

  .گفتند تبريك رشت مردم به را رشت روز و مسيحيان به را ميالدي
 كوچـك ميـرزا ياران معرفي آن اول بخش كه باشدمي بخش چهار شامل طرح اين: گفتند فرهنگي، حوزه در چهارگانه طرحي ارائه با محترم شورا رئيس در ادامه نايب

 يـا سرديس المان، چون هاييقالب در جنگي بزرگ فرماندهان و سرداران معرفي كنار در كه است اين بر رسم دنيا جاي همه در: دادند ادامه ايشان .است جنگلي خان
 حشـمت، دكتـر چـون هـاييچهره نـام تـوانمي جنگلي، خان كوچك ميرزا مجسمه خصوص در كه شودمي آورده نيز فرمانده يا سردار آن شاخص ياران نام تنديس،

  .شود پرداخته ميرزا همراهان و ياران بهتر و بيشتر هرچه معرفي به تا آورد را... و ژوزف
 كـه رشـت شـهر... و فرهنگي هنري، علمي، هايچهره از يك هر منزل در سر در كه است ماندگار كاشي طرح اجراي طرح اين از ديگري بخش در: افزودند آقاي زاهد

 شـده اجرايي مسعودي ناصر استاد يعني رشت شهر فرهيخته چهره يك براي تنها اين از پيش طرح اين. شد خواهد نصب كاشي اين اند،داده انجام را شاخص اقداماتي
  .نمودند اشاره چهارگانه طرح اين قالب در رشت اتوبوس و رشت شناسنامه هايطرح اجراي شورا به رئيسپايان نايب محترم در  بود.

 سـردار از مراسـمي در رشـت روز فرارسـيدن مناسبت به: گفتند رشت روز در شده انجام اقدامات خصوص جناب آقاي محمد حسن عاقل منش، عضو محترم شورا، در
  .شد تقديم عزيز سردار اين به ايشان تصوير از برجسته نقش و ارزشمند تابلوي و آمد عمل به تقدير شهدا گلزار در بينحق

 اسـتاد گيالنـي، سـميعي احمـد اسـتاد واهانيـان، مهندس رشت، شهر فرهيخته چهره چهار از پژوهي رشت علمي نشست در نيز اين از پيش همچنين: افزودند ايشان
 در نتوانسـتند عليدوسـت اسـتاد البتـه كـه شـد اهـدا عزيز نيز چهار اين به برجسته نقش تابلوي همين و آمد عمل به تجليل عليدوست احمد استاد و چياداره احمد

  .يابند حضور مراسم
  
  

 ١١/١٠/١٣٩٨مورخ       ١٢٣جلسه شماره 
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  اعالم وصول طرح ها و لوايح: 
در دبيرخانـه شـورا، در  ٤/١٠/٩٨مـورخ  ١٩٦٦ثبـت شـده بـه شـماره  ٢/١٠/٩٨مـورخ  ١٣٩٨ــ٦٥٢٥رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره ش -١

با قيد دو فوريـت در جلسـه مطـرح و  "شهرداري رشت ١٣٩٩اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال "خصوص
يت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي به كميسيون ذيـربط ارجـاع نظر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فورو تبادلپس از بحث 

  شود.
در دبيرخانه شورا، در خصـوص  ٧/١٠/٩٨مورخ  ١٩٩٠ثبت شده به شماره  ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٥٨٨٧-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٢
نظـر و أخـذ رأي، و تبـادلبا قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحـث  "سنل)افزايش اعتبار فصل اول بودجه (هزينه هاي حقوق و دستمزد پر"

  ضمن مخالفت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود.
قرارداد "دبيرخانه شورا، در خصوص در ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٩٦٩ثبت شده به شماره  ١٤/١٠/٩٨مورخ  ١٨٠٠٠٧نامه شهرداري رشت به شماره ش رـ -٣

  اعالم وصول شد. "اجاره واگذاري ساختمان(عرصه و اعيان) وارش
 "شناسـنامه رشـت"به پيوسـت طـرح ١١/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٤١ـ طرح دوفوريتي نه تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره ٤

نظر و أخذ رأي، ضـمن مخالفـت بـا دو فوريـت و يـك و تبادلوريت در جلسه مطرح و پس از بحث مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده با قيد دو ف
  فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع شود.

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

١  

  

  

  

مـورخ  ٢٠٤٠از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شـماره طرح دوفوريتي نه تن 
اندازي تور گردشگري پيـاده تـاريخي شـهر رشـت راه"مبني بر بررسي و تصويب طرح ١١/١٠/٩٨

(پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و "(واليت دارالمرز گيالن) توسط شهرداري رشت
هـري شـيرمحمدي، آذر ملكـوتي و مـريم نعمتـي (كارشناسـان يك تبصره، پيشنهادي خانمها؛ م

  شهرداري رشت) به شرح؛
به منظور شناسايي بناهاي ميراثي موجود در شهر، شهرداري رشت پس از أخـذ  ماده واحده:

هاي الزم با ميراث فرهنگي و مالكان خصوصي، تور گردشگري پياده را جهت بازديـد هماهنگي
  راه اندازي نمايد. از بناهاي موجود در شهر رشت

در خصوص آن دسته از امالك ميراثي كه تحت تملك شهرداري رشت قرار دارد و ساير تبصره:
امالك، شهرداري رشت موظف است پس از هر بار فراخوان به منظور تسهيل و پيشبرد فعاليت 

  هاي تور ياد شده نسبت به أخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح اقدام نمايد.

      

 طرح راه اندازي تور گردشگري پياده تـاريخي شـهر رشـت، اهداف خصوص عضو محترم شورا، در رمضانپور احمد آقاي دكتر خالصه مفيد مذاكرات :* 
 بناهـاي تـك و تـاريخي بافـت آشـنايي هدف با كه شديم آن بر ناكارآمد و فرسوده بافت بهانه به رشت تاريخي بافت تخريب و افزون روز رشد با: گفتند
 ايـن در موجود بناهاي تك از بازديد امكان شهر قديمي محالت و تاريخي هايبافت در گردشگري تورهاي اندازيراه ضمن رشت شهري هويت و موجود

  .نماييم فراهم را اندكرده رضايت اعالم هاآن مالكين و دارند فردي به منحصر معماري كه هابافت

 



  
  
  
  
  
  

 
٢٧ 

 

نظـر و اخـذ رأي، ضـمن تصـويب دو نفر از اعضاي محترم شورا در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل طرح دوفوريتي نه  *متن مصوبه شورا :
مشتمل بر مقدمه، اهداف، "اندازي تور گردشگري پياده تاريخي شهر رشت (واليت دارالمرز گيالن) توسط شهرداري رشتراه"فوريت آن مبني بر

  ه اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت؛ماده واحده و يك تبصره به شرح زير(طرح پيوستي) ب
هاي الزم با ميـراث فرهنگـي و مالكـان به منظور شناسايي بناهاي ميراثي موجود در شهر، شهرداري رشت پس از أخذ هماهنگي ماده واحده:

  خصوصي، تور گردشگري پياده را جهت بازديد از بناهاي موجود در شهر رشت راه اندازي نمايد.
دسته از امالك ميراثي كه تحت تملك شهرداري رشت قرار دارد و ساير امالك، شهرداري رشت موظف است پس از هـر در خصوص آن تبصره:

  بار فراخوان به منظور تسهيل و پيشبرد فعاليت هاي تور ياد شده نسبت به أخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح اقدام نمايد.
    

  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -  -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٢  

  

مـورخ  ٢٠٣٩شورا ثبت شده در دبيرخانه شـورا بـه شـماره طرح دوفوريتي نه تن از اعضاي محترم 
تكليف شهرداري رشت به منع حضور كاركنان مرتبط با "مبني بر بررسي و تصويب طرح ١١/١٠/٩٨

وظيفه صدور، اصالح و تمديد پروانه ساختماني، در دفاتر خصوصي فني و مهندسـي سـاختمان و يـا 
  هداف، ماده واحده و در يك تبصره به شرح؛(پيوستي) مشتمل بر مقدمه، ا"همكاري با آنان

  ماده واحده:
روز پـس از تصـويب ايـن مصـوبه بـه كاركنـان  ١٥شهرداري رشت مكلف است ظرف مدت حداقل 

شهرداري رشت ابالغ و متعاقباً بر عملكرد آنان نظارت كند كه دارندگان پروانه هاي اشتغال بـه كـار 
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ساختمان در هر يك از رشته هاي هفت گانه مندرج در مهندسي ساختمان و اشتغال به كار كارداني 
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعم از اصلي يا مرتبط و در هر پايه اعـم از طراحـي،  ٦ماده 

قـانون نظـام مهندسـي و كنتـرل  ٢٧نظارت، اجرا، كنتـرل، آزمايشـگاه، كارشناسـي موضـوع مـاده 
رشت و واحدهاي تابعه شامل شهردار، معاونين شهردار، زمان در شهرداري ساختمان و امثالهم كه هم

مديران مناطق و نواحي، معاونين مديران مناطق و نواحي، روساي ادارات تابعه، معاونت شهرسازي و 
معماري، معاون، مديران و كارشناسان و كاركنان صدور پروانـه، مـديران و كاركنـان نظـارت فنـي و 

و كف در مناطق و مركز، مديران و كارشناسان فني ساختمان،  مديران و كاركنان طرح تفصيلي و بر
مديران و كارشناسان كنترل نقشه و مأموران بازديد ساختمان و ساير كساني كه بـه نحـوي در امـور 
صدور پروانه ساختمان به كار مشغول هستند به عنوان ليست ممنوعـه در سـامانه شهرسـازي بـراي 

كز شهر رشت اعمال نمايد تا مادامي كه در حوزه هاي مرتبط با كليه مناطق و نواحي و شهرداري مر
صدور پروانه ساختماني و نظارت و كارشناسي مرتبط با آن مشغول به كار هستند بـه علـت تعـارض 
منافع مجاز نيستند از پروانه اشتغال به كار مهندسي يا اشتغال به كار كارداني خـود در شـهر رشـت 

ه واسطه يـا بـه مباشـرت بـه تأسـيس دفـاتر خصوصـي فنـي و مهندسـي استفاده كنند يا رأساً يا ب
ساختمان اقدام يا با آنان همكاري كنند. متخلفين از اين مصوبه عالوه بر برخورد بر اسـاس تخلفـات 

  اداري به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيالن معرفي خواهند شد.
وبه و عدم معرفي كاركنان متخلف، عالوه بـر شـهردار در صورت عدم نظارت مكفي بر اجراي اين مص

  رشت، مديران مافوق كاركنان متخلف نيز مسئول خواهند بود و متخلف شناخته خواهد شد.
شهرداري مكلف است به منظور اجراي دقيق اين ماده واحده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تبصره:  

گزارشات مردمي به دو صورت با نام و مشخصات  تاريخ تصويب اين مصوبه سامانه اي را براي دريافت
گزارش دهنده و بي نام و مشخصات گزارش دهنده با امكان بارگذاري عكس و فايل هاي اسكن شده 
راه اندازي و به طور متناوب از طريق رسانه هاي جمعي و به طور مستمر از طريق اعالنات در مكـان 

بر محتواي اين مصـوبه، آدرس سـامانه را بـراي عمـوم هاي مرتبط با صدور پروانه ساختماني، عالوه 
  اطالع رساني كنند.

  * خالصه مفيد مذاكرات :

 تخلفـات از جلوگيري جهت رشت شهرداري كاركنان برخي فعاليت از با ارائه طرح ممانعت رشت اسالمي شهر محترم شوراي عضو ذاكري آقاي بهراد
 كاركنـان بـه را آن طـرح ايـن تصـويب از پـس روز ١٥ حداكثر مدت ظرف است موظف رشت هرداريش طرح اين اساس بر: داشتند اظهار احتمالي،
  .نمايد نظارت آنان عملكرد بر و نموده ابالغ شهرداري

 مندرج گانههفت هايرشته از يك هر در ساختمان كارداني كار به اشتغال و ساختمان مهندسي كار به اشتغال هايپروانه دارندگان: دادند ادامه ايشان
 كارشناسـي آزمايشـگاه، كنتـرل، اجـرا، نظـارت، طراحي، از اعم پايه هر در و مرتبط يا اصلي از اعم ساختمان كنترل و مهندسينظام قانون ٦ ماده در

 شهردار، معاونين شهردار، شامل؛ تابعه واحدهاي و رشت شهرداري در زمانهم كه آن امثال و ساختمان كنترل و مهندسينظام قانون ٢٧ ماده موضوع
 كاركنان و كارشناسان و مديران معاون، معماري، و شهرسازي معاونت تابعه، ادارات رؤساي نواحي، و مناطق مديران نواحي، معاونين و مناطق مديران
 سـاختمان، فنـي كارشناسـان و مديران مركز، و مناطق در كف و بر و تفصيلي طرح كاركنان و مديران و فني نظارت كاركنان و مديران پروانه، صدور

 هسـتند مشـغول كـار بـه سـاختمان پروانـه صدور امور در نحوي به كه كساني ساير و ساختمان بازديد مأموران و نقشه كنترل كارشناسان و مديران
 در افـراد ايـن كـهو مادامي مـي شـود اعمـال رشـت شـهر مركز شهرداري و نواحي و مناطق كليه براي شهرسازي سامانه در ممنوعه ليست عنوانبه

 پروانـه از نيسـتند مجـاز منافع تعارض علت به هستند كار به مشغول آن با مرتبط كارشناسي و نظارت و ساختماني پروانه صدور با مرتبط هايحوزه
  .نمايند استفاده رشت شهر در خود كارداني كار به اشتغال يا مهندسي كار به اشتغال
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 بـا يـا اقـدام ساختمان مهندسي و فني خصوصي دفاتر تأسيس به مباشرت به و يا واسطهبه رأساً، نبايد افراد اين: داشتند اظهار همچنين آقاي ذاكري
 گـيالن سـاختمان مهندسـينظام سـازمان انتظـامي شوراي به اداري تخلفات اساس بر برخورد به عالوه مصوبه اين از متخلفين و كنند همكاري آنان

  .شد خواهند معرفي
 كاركنـان مـافوق مـديران رشـت، شـهردار متخلفـين، معرفي عدم و فوق مصوبه اجراي بر الزم نظارت عدم صورت در اينكه بيان با محترم شورا عضو

 تـاريخ از ماه سه مدت ظرف حداكثر فوق، واحدهماده دقيق اجراي جهت است مكلف رشت شهرداري: كردند تصريح بود، خواهند مسئول نيز متخلف
 و عكـس بارگذاري امكان با دهنده، گزارش مشخصات و نامبي و نام با صورت دو به مردمي هايگزارش دريافت جهت را ايسامانه مصوبه اين تصويب

  .نمايند اندازيراه را مرتبط فايل
 صـدور بـا مـرتبط هـايمكان در اعالنـات طريق از مستمر طوربه و جمعي هايرسانه طريق از تا است موظف شهرداري: كردند تأكيد پايان ايشان در

 .نمايد رسانياطالع شهروندان عموم به را سامانه آدرس مصوبه، اين محتواي بر عالوه ساختماني، پروانه

 

  *متن مصوبه شورا :

آن، مبنـي  نظـر و اخـذ رأي، ضـمن تصـويب دو فوريـتطرح دو فوريتي نه تن از اعضاي محترم شورا در جلسه مطرح و پس از بحـث و تبـادل
تكليف شهرداري رشت به منع حضور كاركنان مرتبط با وظيفه صدور، اصالح و تمديد پروانه ساختماني، در دفاتر خصوصي فني و مهندسـي "بر

  مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و در يك تبصره (طرح پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت."ساختمان و يا همكاري با آنان

    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩
          محمد حسن عليپور  ١٠
١١  -  -  -      

  
    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

  



  
  
  
  
  
  

 
٣٠ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٣  

  

ثبـت شـده در  ٢٣/٩/٩٨مـورخ  ١٧١٣٩٨-رنامه شهرداري رشت به شـماره ش 
بر نامگذاري برخي از معـابر  مبني ٢٤/٩/٩٨مورخ  ١٨٧٢دبيرخانه شورا به شماره 

سطح شهر رشت پيرو شصت و پنجمـين نشسـت كميسـيون نامگـذاري معـابر 
 به شرح؛ ١٤/٩/٩٨شهـرداري مورخ 

 ـ ينياحمد خم دسي ي ـ شهركعيفسور سموكوچه واقع در بلوار پر ينامگذارـ ١
 ديسـع ديكوچه شه"ت راست به نام مكوچه س نسومي ـ يطهماسب دشهي كوچه

  ."ياله شرف
زاده  عقـوبيكوچـه  يتا ابتدا هيمسجد صادق يدفاع از ابتدا ابانينام خ رييتغـ ٢

بـه نـام  سيهـر يمدافع حرم بابك نور ديبه نام شه يانصار ديواقع در بلوار شه
  ."سيهر يبك نورمدافع حرم با ديشه ابانيخ"
 ـخوش انس  دشهي كوچه ـ( ره )  ينينام كوچه واقع در بلوار امام خم رييتغـ ٣

 تيـامن ديكوچـه شـه"ه نـام ب ييرضا يمصطف تيامن دشهي نام به هفتم كوچه
  .") ٧( ييرضا يمصطف

 سـمت ـ يگلستان دشهي پارك از بعد ـبست واقع در رودبارتان بن ينامگذارـ ٤
  ."اسيبست بن"به نام  پاك بست بن از بعد چپ

 سـمت ـ يگلستان دشهي پارك از بعد ـبن بست واقع در رودبارتان  ينامگذارـ ٥
  ."ايبن بست اقاق"حامد به نام  يتلفن تاكسي جنب بست بن ـ چپ

 سـمت ـ يگلستان دشهي پارك از بعد ـبن بست واقع در رودبارتان  ينامگذارـ ٦
  ."بن بست وارش "به نام   نيحاج حس بستني فالوده جنب بست بن چپ ـ

 ١٧ كوچه ـ آزادگان مجتمع پشت ـ يسعد ابانينام بن بست واقع در خ رييتغـ ٧
 ١٧( يمحمـد داغلـ ديبن بسـت شـه"به نام   ١١ وريشهر ١٧بست بن ـ ورشهري
  .")١١ وريشهر

 ريم ابانيخ انتهاي ـ وحدت راه ـ چهار لمانيواقع در بلوار د دانيم ينامگذار ـ٨
  . "فرد يجعفر اشجع ديشه دانيم"بلوار عرفان به نام  ابتداي ـ يابوالقاسم

  
كميســــــــيون 
فرهنگــــــــي و 
ــورا  ــاعي ش اجتم
ــــا  ــــرح و ب مط
پيشـــــــــنهاد 
ــــــــهرداري  ش

  موافقت گرديد.
  

  
١٠٠  

  

  
٢/١٠/٩٨  
  

 

  *متن مصوبه شورا :

 ٨درخصوص نامگذاري معابر شـهر رشـت در نظر و اخذ رأي، با پيشنهاد شهرداري مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
    بند به اتفاق آرا موافقت گرديد.

                                                                          



  
  
  
  
  
  

 
٣١ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -  -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

 *دستور جلسات :

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٤  

 ٤/٦/١٣٩٨مـورخ  ١٣٩٨-٢٥٠٤-شـماره ش رفاليحه شهرداري رشت بـه 
مبني بـر اينكـه ، در دبيرخانه شورا ٤/٦/٩٨مورخ  ١٠٩١ثبت شده به شماره 

اصالح برخي مواد جايزه تشـويقي سـال "شهرداري در نظر دارد نسبت به 
قانون رفع موانـع توليـد رقابـت  ٥٩در راستاي اجراي ماده (پيوستي) "٩٨

و به منظور افزايش نقدينگي  ١/٢/٩٤مصوب پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 
و به جهت تحقق درآمـدهاي بودجـه مصـوب،  و وصول مطالبات شهرداري

  جهت انجام تعهدات مالي شهرداري و پرداخت هزينه ها  اقدام نمايد.

در كميســـيون توســـعه و 
عمران شهري شورا مطرح و 
ـــا  ـــهرداري ب ـــنهاد ش پيش

  اصالحاتي موافقت گرديد.

  
برنامــــه و در كميســــيون 

بودجـــه و حقـــوقي شـــورا 
مطرح و پيشنهاد شـهرداري 
  با اصالحاتي موافقت گرديد.

  

١٧٣  

  

  

  

١١٣  

  

  

٦/٧/٩٨  

  

  

  

٧/١٠/٩٨  

  

 * خالصه مفيد مذاكرات :

 فضاهاي ساير و هاشهربازي پذيرها،مهمان ها،هتل: داشتند اظهار اليحه تشريح جذب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا در آقاي حجت
  .است بوده موافق %١٠٠با  عمران كميسيون و %٥٠ با معافيت بودجه كميسيون. باشدمي %٥٠ تخفيف شامل گردشگري

  .نگيرد تعلق تشويقي آن به ديگر شودمي ارسال ٧٧ ماده كميسيون براي و شودمي اعتراض رأي به كه زماني: ايشان گفتند
 در و رسـيده رقـم عـدد بـه يكـي در كـه كندمي صادر رأي نوع دو ٧٧ ماده كميسيون: گفتند خصوص اين در رسولي عضو محترم شورا، آقاي رضا



  
  
  
  
  
  

 
٣٢ 

 

 آن بـه شـهروند و باشـد پذيرفتـه صورت محاسبه در اشتباهي اگر نبايد ما معتقدم بنده. رسدمي عددي يك به محاسب محاسبات يك طي ديگري
 در همـواره نيـز شـهرداري مـالي شرايط و است ماندهباقي نو سال تا ماه ٢ اينكه به توجه با همآن. كنيم حذف آن از را تشويقي بحث كند، اعتراض

  .است فشار
  .است غيرمنطقي كمي موضوع اين و است تنبيه نوع يك تشويق عدم بنده نظر به: دادند ادامه ايشان

 كـاهش بـود اصـل ما براي كه چيزي تشويق هايسياست در: داشتند اظهار خصوص اين در شورا نيز عضو محترم ديگر علوي آقاي سيداميرحسين
  .شود واريز شهرداري به مبالغ اين شدهبنديزمان جدول طبق تا بود پرداخت زمان دادن

 ٧٧ مـاده كميسـيون رأي كه است اين ديگر موضوع. مي نمايد حق شهرداري از بين مي رود ٧٧دادند زماني كه مؤدي درخواست ماده  ادامه ايشان
 مبلـغ خواهـدمي مـؤدي يـك اسـت، شـفاف شهرداري عوارض فيش. كند نقض را رأي اين تواندنمي ديوان جز كسهيچ و است االجراالزم و قطعي

 تعمـيم داد و ٧٧ ماده رأي به تواننمي را موضوع اين و شد خواهد مشخص مدنظر مبلغ تشويقي نامهشيوه اساس بر و كند پرداخت را خود عوارض
  .شود انجام بايد نظر اين و است صحيح شورا حقوقي و بودجه برنامه، كميسيون نظر بنده نظر به

 صـورت در: «اسـت نوشـته كه داريم موضوع اين ابتداي در ايجمله نشود ضايع كسي از حقي كه موضوع اين براي: كردند تصريح محترم شورا عضو
تسهيالت تشـويقي لحـاظ گـردد  بخواهيم اگر.» بود خواهد ٧٧ ماده كميسيون در تشويقي موارد بدون مذكور فيش صادره، فيش به مؤدي اعتراض

 زمـان مـالك. كنـد گيـرد بتوانـد از آن اسـتفادهدر بازه زماني كه بدان تشويق تعلق مـي مؤدي و كنيم حذف متن ابتداي از را جمله اين توانيممي
  .شودمي محاسبه ابالغ زمان همان از پرداخت

ماده و  ٢٢در  "٩٨اصالحيه برخي مواد جايزه تشويقي سال "نظر و اخذ رأي،مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل *متن مصوبه شورا :
  تبصره و با اصالحاتي پيوستي، به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.١٩

    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
١١  -  -  -      

  
    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

 



  
  
  
  
  
  

 
٣٣ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٥  

  

ثبت شده به شماره  ٢/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ٤٧٩٣رف ـ  اليحه شهرداري رشت به شماره ش

 در نظـر دارد؛رشـت مبني بر اينكـه شهـــرداري  در دبيرخانه شورا ٥/٩/٩٨مورخ  ١٧٤٦

كمـك مـالي بـه آقـاي ريال (پانزده ميليون تومـان)  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠نسبت به پرداخت مبلغ 

كش شهرداري منطقه دو، جهت پرداخت هزينه هاي درمان حسين فرهي از كارگران زحمت

مدير محترم منطقه دو، مبنـي بـر  ٢/٧/٩٨مورخ  ١١٥٨٩٤ايشان و با عنايت به نامه شماره 

بيمارستان پـارس بسـتري  icuاينكه نامبرده به علت بيماري به مدت چندين روز در بخش 

ل گرديـده ريـا ٠٧٨/٨٨٨/٣٠٦ بلغمبه  زينه هاي بيمارستاني نامبردههبوده و برابر مدارك 

و همچنين عدم تمديد بيمه تكميلـي  با توجه به عائله مندي و وضعيت نامساعد مالي، است

كه در تأمين مخارج دچار مشكل مالي شـده  اسـت و از محـل رديـف كـد نامبرده  درمان

كمـك بـه موسسـات "خدمات شهري بودجه سال جـاري، تحـت عنـوان ٤١٧٠١اعتباري 

  اقدام نمايد. "اصخصوصي و اشخ

ــه  در كميســيون برنام
بودجه و حقوقي شورا 
مطــرح و بــا پيشــنهاد 
ـــت  شـــهرداري موافق

  گرديد.
  

١١٣  
  

١٠/٨/٩٨  
  

 
  *متن مصوبه شورا :

فرهـي تـا سـقف بر مساعدت مالي به آقـاي حسـيننظر و اخذ رأي، با پيشنهاد شهرداري مبنيمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

كمـك بـه موسسـات "خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنـوان ٤١٧٠١كداعتباريرديفتومان)،ازمحلميليونريال(ده ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبلغ

  اتفاق آرا موافقت گرديد. ، به"خصوصي و اشخاص
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -  -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

 



  
  
  
  
  
  

 
٣٤ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٦  

ثبت شده بـه  ٢/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ٤٧٩٧اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ 

در رشـت مبني بر اينكه شهــرداري  در دبيرخانه شورا ٥/٩/٩٨مورخ  ١٧٤٧شماره 

ريال (بيست و نه ميليون و چهارصـد ٠٠٠/٠٠٠/٢٩٤نسبت به پرداخت مبلغ نظر دارد؛ 

هزار تومان)كمك مالي به آقاي بهنام تيماسي راننده پايه يك شهرداري منطقه دو، با 

مدير محترم منطقه دو، مبني بر اينكه  ٣/٧/٩٨مورخ  ١١٧٣٧٦عنايت به نامه شماره 

نامبرده حين انتقال خودروي كاميون فالكس آسفالت از تعميرگاه به واحد امـاني آن 

منطقه تصادف نموده و برابر نظريه كارشناس پليس راهور مقصر شناخته شده است و 

ندگي تأمين قطعات خورو ميزان خسارت به مبلـغ به استناد فاكتور ارائه شده از نماي

ريال و گزارش تسويه خسارت مالي از بابت بيمه نامه شخص ثالـث بـه ٠٠٠/٥٠٠/٢٩٤

ريال مي باشد، با توجه به نامساعد بودن وضعيت مالي نامبرده كـه  ٠٠٠/٠٠٠/٩٠مبلغ 

اعتبـاري  توان مالي پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده را ندارد و از محل رديف كد

كمك به موسسات خصوصـي "خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنوان ٤١٧٠١

  اقدام نمايد. "و اشخاص

  
در كميسيون برنامه بودجـه 
و حقوقي شورا مطـرح و بـا 
ـــا  ـــهرداري ب ـــنهاد ش پيش

ــــغ   %٥٠پرداخــــت  از مبل
  مذكور موافقت گرديد.

  

  
  

١١٣  
  

  
  

١٠/٨/٩٨  
  

 * خالصه مفيد مذاكرات :

 بـا كننـده تصـادف فرد اگر و است شدهتعيين سقف هاخسارت براي بيمه، قانون اساس بر: درخصوص اليحه گفتند زاهد، نائب رئيس شورا آقاي فرهام

  .است توجه قابل موضوع اين كه كند پرداخت را جريمه از بخشي بايستمي راننده كند تصادف قيمت گران خودروي يك

 بگويـد و كنـد تصـادف احتيـاطيبي با راننده كه نبودم موافق شيوه اين با بنده: داشتند اظهار نيز محترم شورا،نرگسي عضو  رمضانپور احمد همچنين

 .ندارد موافقت مي نمايم مناسبي مالي نيز شرايط راننده و داشته رضايت راننده منطقه از مدير اينكه به توجه با اما دهد،مي را پولش شورا

 

  *متن مصوبه شورا :

مبلغ پيشنهادي شهرداري جهت مساعدت مـالي بـه آقـاي بهنـام  %٥٠نظر و اخذ رأي، با پرداخت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل مراتب

رأي  ٩، بـا "كمك به موسسات خصوصي و اشـخاص"خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنوان ٤١٧٠١تيماسي و از محل رديف كد اعتباري 

  گرديد و مقرر شد؛ شهرداري مابقي مبلغ را با معرفي نامبرده به بانك از طريق وام كم بهره اقدام نمايد. رأي مخالف، موافقت ١موافق و 
                                                                                                                                    



  
  
  
  
  
  

 
٣٥ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
١١  -  -  -      

  
    ١  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

  

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٧  

    

  

    

  

  

ثبت شـده  ٩/١٠/٩٨/د مورخ ٧٦١٧٣/١١٣مالياتي استان گيالن به شماره نامه مديركل محترم امور 

بر معرفي نماينده شـوراي اسـالمي شـهر  در دبيرخانه شورا مبني ١٠/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٢٨به شماره 

و جهت شـركت  ١٣٩٨رشت به منظور همكاري و هم فكري در تنظيم دفترچه ارزش معامالتي سال 

در محل اداره كـل امـور ماليـاتي اسـتان گـيالن  ١١/١٠/٩٨مورخ اي كه روز  چهارشنبه در جلسه

هـاي مسـتقيم  و حسـب نامـه شـماره قـانون ماليـات ٦٤تشكيل مي گردد و در اجـراي مـاده 

  معاون محترم حقوقي و فني سازمان امور مالياتي كشور.  ١/١٠/١٣٩٨/د مورخ ٤٩٣٥٨/٢١٠

      

   
  *متن مصوبه شورا :

اتفاق آرا مقرر گرديد؛ آقاي حجت جـذب رئـيس كميسـيون برنامـه و بودجـه و  نظر و اخذ رأي، بهاز بحث و تبادلمراتب درجلسه مطرح و پس 

  حقوقي شوراي اسالمي شهر رشت جهت شركت درجلسه مذكور معرفي گردند.
                                                                    



  
  
  
  
  
  

 
٣٦ 

 

        
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
١١  -  -  -      

  
    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٨  

  

  

١-٨  

  

  

  

  

  

  

ثبت شده به شماره  ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٥/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  

  ١) بنـد ٢) و (١هـاي (در دبيرخانه شورا، در خصوص اعتـراض بـه جـزء ٣/١٠/١٣٩٨مورخ  ١٩٦٢

  به شرح: ١٦/٩/٩٨مصوبات يكصدوهجدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

مدير كل محترم دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شـهرداري  ٣/٢/١٣٩٨ -٤٠٩٧نامه شماره  -١

ها و دهياري هاي كشور ظهور در عدم تأييد ((دستورالعمل قبلـي)) دارد كـه ايـن دسـتورالعمل 

ضوابط درآمدي  ٤معلوم نشده و نسبت به آن كماكان ابهام وجود دارد. علي اي حال به موجب بند

 ١٧و  ١٦شهرداري هاي كشور اعتبارات مـواد  ١٣٩٨دجه سال و هزينه كرد اعتبارات بخشنامه بو

ابالغـي بـه شـماره بودجـه شـهرداري١٧و  ١٦بايد صرفاً دستورالعمل نحوه هزينه كرد مـواد مي

هزينه گردد. از سويي ديگر، هدف از اين وضع دستورالعمل مزبـور، نهادينـه ٦/١١/١٣٩٥-٥٥٦١٣

و حفظ كرامت انسـاني و عـدم تمركـز اداري و هاي اسالمي سازي فرهنگ كمك مبتني بر ارزش

سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسـريع و 

 ١تسهيل و رعايت عدالت در ارائه مطلوب خدمات عمومي است. بنا به مراتب مذكور، بنابراين جزء 

ث مداخله شورا در جريان عـادي امـر شـهرداري ) مصوبات دائر بر تصويب هدايا از حي١بند ( ٢و 

  مغاير ضوابط ياد شده و سياست هاي كلي نظام اداري است.

      

 



  
  
  
  
  
  

 
٣٧ 

 

  *متن مصوبه شورا :

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

-ورشـتشـهرداريبودجه١٧و١٦كردمواددرخصوص دستورالعمل نحوه هزينه ١٦/٩/٩٨ مورخ ١١٨صورتجلسه ١) بند ٢) و (١هاي (جزء ـ درخصوص

  وعليرضارسولي:اصغريعليآقايان؛رضابهماليكمك

تحـت  ٤١٧٠٢، از محـل كـد ٢٧/١/٩٧تصويب كمك مالي به نامبردگان برمبناي مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مـورخ 

تشويقي، در جهت نهادينه سازي مبحث ورزش و ترويج فرهنگ ارزش گذاري برمبناي توانمنـدي بـا حفـظ كرامـت هاي عنوان هدايا و پرداخت

ين انساني و با رويكرد حمايتي از ورزشكاران و افتخارآفرينان استان و در قالب يك قاعده كلي و بدون تبعيض كه پيشنهادي شهرداري و مصوب ا

  شورا بوده، صورت پذيرفته است.
      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -  -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

  

  

  

 



  
  
  
  
  
  

 
٣٨ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٨  

  

٢-٨  

  

ثبـت شـده بـه  ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٥/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  

مصوبات  ١) بند ٣در دبيرخانه شورا، در خصوص اعتراض به جزء( ٣/١٠/١٣٩٨مورخ  ١٩٦٢شماره 

  به شرح: ١٦/٩/٩٨يكصد و هجدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري  ١/٣/١٣٩١-١١٧با عنايت به رأي وحدت رويه شماره  -٢

((امتيازات حاصل از اقدامات غير قانوني حق مكتسبه اي براي دارنـدگان ان امتيـازات حاصـل 

نخواهد كرد تا امكان ترتب آثار قانوني داشته باشد)) نظر به اينكه دكه چاي پزي آقاي مسـعود 

طبيعي نصب شده حق مكتسـب محسـوب دلدار برخالف مقررات شهرداري مقابل اداره منابع 

  نشده مورد حمايت قانوني نمي باشد. 

      

 

  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد:مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل *متن مصوبه شورا :

  دلدار:دكه به آقاي مسعود درخصوص واگذاري ١٦/٩/٩٨مورخ١١٨صورتجلسه١) بند٣جزء(ـ درخصوص 

آيين نامه مالي شهرداري ها مبني بر لزوم انجام مزايده در فروش و اجاره اموال شهرداري ها، در مقام بيان يك قاعـده  ١٣باعنايت به اينكه ماده 

، مبـين ١٣٨٩هاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمـومي ... مصـوب كه قانون مستثني شدن شهرداريكلي است؛ در حالي

بـا رعايـت مصـالح "اي دال بر لزوم انجام كار از طريق مزايده ندارد و عبـارت هاست اشارهقاعده خاص درخصوص صرفاً اموال عمومي شهرداري

، ظهور در مجوز انجام كار بر مبناي مصلحت دارد كه در مورد مصوبه معترض عنه باتوجه به شرايط متقاضي "عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب

پيشنهاد شهرداري از نظر اين شورا به مصلحت تشخيص داده شد. فلذا چنانچه ايراد فرمانداري محترم همچنان به قوت خود باقي است نظـر بـه 

  اصرار شورا بر ابقاء مصوبه اخير، مقتضي است موضوع جهت تعيين تكليف به هيئت حل اختالف ارجاع گردد.

    
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

  
         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
١١  -  -  -      

  
    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  



  
  
  
  
  
  

 
٣٩ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٩  

  

  

  

  

  

١-٩  

  

  

ثبت شـده  ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٦/١/٩٨/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره ي فرمانداري محترم نامه

مصـوبات  ٢در دبيرخانـه شـورا در خصـوص اعتـراض بـه بنـد  ٣/١٠/٩٨مورخ   ١٩٦٣به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٠/٩/٩٨صورتجلسه يكصد و نوزدهمين جلسه ي مورخ 

الك بـراي اجـراي برنامـه هـاي عمـومي، ـ مطابق اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و ام١

هـاي دولتـي و قانون تعيين وضعيت امالك واقـع در طـرح ١٣٥٨مصوب -عمراني و نظامي دولت

و قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري ها ـ  ١٣٦٧شهرداري ها ـ مصوب 

ضرورت اجراي طرح هاي شهرداري ها مكلف مي باشند پس از اعالن رسمي وجود و  ١٣٧٠مصوب 

عمومي يا عمراني مصوب در اراضي، امالك، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق شـرعي و 

قانوني اشخاص توسط شهردار، چنانچه اعتبار آن قبالً تأمين شده باشد حداكثر ظرف مدت هجده 

ء يـا عـوض آن بـر ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و تعيين و پرداخت بها

اساس توافق و در غير اين صورت قيمت روز طبق قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند بنـابراين 

رشت به مساحت  ٤بخش  ١٤سنگ  ٤١٦دانگ مشاع پالك ثبتي  ٥/١مصوبات دائر بر تملك  ٢بند 

ون توسـعه و مترمربع متعلق به وراث مرحوم ابراهيم علي يوسفي پور با توجه به نظر كميسـي ٦١٠

شهرداري رشت نسبت به تهيه بسته فعاليت روي ملـك «عمران و خدمات شهري مبني بر اينكه 

از اين جهت كه ظهور در فقدان طرح عمراني ضروري و » مورد نظر و ارائه اليحه مجدد اقدام نمايد

بهـا اولويت دار شهرداري دارد مغاير قانون است از سوي ديگر چون پيشنهاد شهرداري پراخـت 

بوده نه معوض. لذا مصوبه از حيث تكليف شهرداري به واگذاري ملـك معـوض در مسـكن مهـر 

  وجاهت قانوني ندارد.

      

 

  *متن مصوبه شورا :

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

رشت ملك وراث مرحـوم  ٤بخش  ١٤سنگ  ٤١٦دانگ مشاع پالك ثبتي  ٥/١خصوص تملك  در ٢٠/٩/٩٨مورخ  ١١٩صورتجلسه ٢درخصوص بند -

  يوسفي پور:

و يك و نيم دانـگ  ٢٨/٥/٩٥ – ١٩٠٨٧٢باتوجه به اينكه شهرداري رشت يك و نيم دانگ از ششدانگ پالك موصوف را طي سند قطعي به شماره 

ت و حاليه مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ مي باشد و وراث مرحوم يوسفي تملك نموده اس ٢/٣/٩٧ – ١٤٠٥٨ديگر را طي سند قطعي شماره 

در  پور نيز متقاضي واگذاري قدرالسهم خود مي باشند و از طرفي شهرداري رشت از نظر مالي در تنگنا قرار داشته و پرداخت وجه نقد بابت تملك

در ازاء بها ملك، با پيشنهاد تملك شهرداري موافقـت گرديـد. فلـذا  شرايط فعلي به مصلحت نمي باشد درصورت موافقت متقاضي به اخذ معوض

است موضوع جهت تعيين تكليف به هيئـت چنانچه ايراد وارده همچنان به قوت خود باقي است نظر به اصرار شــورا بر ابقاء مصوبه اخير، مقتضي

  اختالف ارجاع گردد.حل 
                                            



  
  
  
  
  
  

 
٤٠ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآرا اعضاء شوراي 
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -  -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٩  

  

  

  

٢-٩  

  

  

 ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٦/١/٩٨/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره ي فرمانداري نامه

دبيرخانه شورا در خصوص اعتراض به جزء  ٣/١٠/٩٨مورخ   ١٩٦٣ثبت شده به شماره   

شوراي اسـالمي شـهر  ٢٠/٩/٩٨مصوبات يكصد و نوزدهمين جلسه ي مورخ   ٣) بند١(

  رشت به شرح؛

اصالح بودجه شهرداري بـر عهـده قانون شهرداري تنظيم  ٥٥ماده  ٨ـ بر اساس بند ٢

ميليارد ريال از رديـف  ١٤٠مصوبات دائر بر كسر  ٣) بند١شهرداري است بنابراين جزء (

 ٢٠٥١١هاي عمراني(؟) مندرج در اليحه و اضافه كردن به هزينه هاي جـاري ـ رديـف 

وظيفه خدمات اداري و شهري از حيث عدم پيشنهاد اين اصـالحيه بودجـه از جانـب 

مغاير قانون و متضمن دخالت در جريان عادي امور شهرداري است. از سوي  شهرداري

اعتبارات عمراني بودجه شهرداري مقـرر در  %٤٠ديگر معلوم نيست آيا رعايت حداقل 

  قانون شهرداري رعايت شده يا خير داراي ابهام مي باشد. ٦٨قسمت اخير ماده 

      

 



  
  
  
  
  
  

 
٤١ 

 

  *متن مصوبه شورا :

  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد:پس از بحث و تبادلمراتب در جلسه مطرح و 

  در خصوص  اصالح و جابجايي حساب هزينه رفت و روب: ٢٠/٩/٩٨مورخ  ١١٩صورتجلسه  ٣) بند١ـ درخصوص جزء (

ي،  ري، برابر نامه هاي شـمارهوظيفه خدمات شه ٢٠٥١١جابجايي حساب از كدهاي عمراني مشخص شده در اليحه پيشنهادي شهرداري به رديف 

شهرداري رشت مبني بر درخواست جابجايي و اصالح حساب از سوي شـهرداري  ٩/١٠/٩٨مورخ  ١٧٩٥٦٤ -و ش ر ٢٠/٩/٩٨مورخ  ١٧٠٢٨٩-ش ر

راسـاً  رشت صورت گرفته است و شوراي اسالمي شهر با پيشنهاد واصله از سوي شهرداري پس از بررسي، موافقت و مصوب نموده اسـت و خـود

  اقدام و يا پيشنهادي ارائه نداده كه مداخله در امور عادي شهرداري محسوب شود.

(تصـوير پيوسـت)،  ٩/١٠/٩٨مورخ  ١٧٩٥٦٤ -ي،  ش ري شمارهاعتبارات عمراني بودجه نيز مستند به نامه %٤٠در خصوص رعايت حداقل نصاب 

قانون شهرداري ها نيز رعايت شده است. فلذا  ٦٨سيده و حدنصاب مقرر در ماده ر %٥٥به  %٥٨سهم بودجه عمراني پس از اين اصالح حساب، از 

است موضوع جهت تعيين تكليف به هيئـت چنانچه ايراد وارده همچنان به قوت خود باقي است نظر به اصرار شــورا بر ابقاء مصوبه اخير، مقتضي

  اختالف ارجاع گردد.حل 
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -  -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

  

 



  
  
  
  
  
  

 
٤٢ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٩  

  

  

  

٣-٩  

  

ثبت شـده  ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٦/١/٩٨/٨٠٢٩ي فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره نامه

مصوبات   ٣) بند ٢در دبيرخانه شورا در خصوص اعتراض به جزء( ٣/١٠/٩٨مورخ   ١٩٦٣به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٠/٩/٩٨يكصد و نوزدهمين جلسه ي مورخ 

صـدرالذكر تصـميمات شـوراها نبايـد  ٩٠اسي ج.ا.ا و ماده ـ مطابق اصل يكصدوپنجم قانون اس٣

مخالف موازين اسالم و قوانين و مقررات كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها باشد. 

مصوبات كه آيين نامه ارزش معامالتي مصوب برخي شوراهاي اسالمي شهرها  ٣بند ٢بنابراين جزء 

ساز رشت قرار داده وجاهت قانوني ندارد هاي خالفختمانساوتعيين جريمهرا مالك عمل تصويب

  لذا مالك تطبيق اين هيات نمي باشد. 

      

 

  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد:مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل *متن مصوبه شورا :

  ارزش معامالتي ساختمان: در خصوص  ٢٠/٩/٩٨مورخ  ١١٩صورتجلسه  ٣) بند٢درخصوص جزء ( -

تواند صرفاً بر مبناي يك آيتمِ ارزش مصالح قانون شهرداري ها به آيين نامه ارزش معامالتي اشاره شده است و آيين نامه نمي ١٠٠ماده ١١در تبصره

كرد. فلذا تهيه دسـتورالعملي بـا يح ميگذار نيز اين بود بدان تصربه كار رفته و بدون لحاظ كردن ساير عوامل موثر تدوين گردد؛ اگر مدنظر قانون

مدنظر قرار دادن فاكتورهاي موثر بيشتر از جمله موقعيت مكاني ملك و همچنين موقعيت قرارگيري آن نسبت به نوع گذرهاي عبـوري و عـرض 

يت برابري و انصاف، كـاهش تخلفـات تر مي باشد و مي تواند منتج به رعاگذاري مصالح بكار رفته به هدف  قانون گذار نزديكمعبر، در كنار ارزش

ه ساختماني و تأمين بهتر حقوق شهروندي گردد. فلذا چنانچه ايراد وارده همچنان به قوت خود باقي است نظر به اصرار شـــورا بـر ابقـاء مصـوب

  اختالف ارجاع گردد.حل است موضوع جهت تعيين تكليف به هيئت اخير، مقتضي
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  افقمو  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  -  -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   



  
  
  
  
  
  

 
٤٣ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٩  

  

  

  

٤-٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثبت شده به  ٣/١٠/٩٨مورخ  ٨١٦٦/١/٩٨/٨٠٢٩فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره ي نامه

مصـوبات   ٣) بنـد ٣در دبيرخانه شورا در خصوص اعتراض به جزء(  ٣/١٠/٩٨مورخ   ١٩٦٣شماره   

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٠/٩/٩٨صورتجلسه يكصد و نوزدهمين جلسه ي مورخ 

هيأت عمومي ديوان عـدالت  ١٠/١٢/١٣٩٥-١٠٣٧و  ٢٠/١١/١٣٩٤-١٢٦٢ماره ـ اوالً براساس آراي ش٤

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شـهرداران  ٧١اداري در ماده 

ـ وظايف شوراي اسالمي شهر تعيين شده اسـت و اعطـاء تخفيـف يـا معافيـت از ١٣٧٥ـ مصوب 

قانون ماليات بـر ارزش  ٥٠ماده  ٣، از سوي ديگر مطابق تبصره مصاديق حكم ماده مرقوم نمي باشد

، قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عـوارض يـا ١٣٨٧افزوده ـ مصوب 

آيين نامه  ١٠و  ٩وجوه به شهرداري ها و دهياريها لغو شده است، در نتيجه مجوز مذكور در بندهاي 

عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر در باب اعطاء تخفيف يا معافيت از اجرايي نحوه وضع و وصول 

آيين نامـه اجرايـي تقسـيط  ٣) اصالحي ماده ١عوارض ملغي االثر است. نظر به مراتب مذكور، بند(

مطالبات شهرداري رشت كه مبين تخفيف كليه بدهي مؤديان مي باشـد مغـاير قـانون و از حـدود 

شـوراي اسـالمي » آخرين مصوبه جايزه تشويقي«ارج است. ثانياً اختيارات شوراي اسالمي شهر خ

شهر رشت در بند مذكور كماكان نا معلوم است. پس از وصول اعالم نظر خواهد شد. ثالثاً قطع نظـر 

از اينكه مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي متعددي درخصوص اخـذ كـارمزد تقسـيط مطالبـات 

مي ديوان عدالت اداري ابطال شده است مصـوبه شـورا شهرداري به موجب آراي متعدد هيأت عمو

هيأت حل اخـتالف و  ٣/١١/١٣٩٢مبني بر كارمزد تقسيط بدهي اشخاص به موجب رأي قطعي مورخ 

رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسالمي استان گيالن مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات آن 

-شورا، به منزله احياء مصوبه اي مي باشد كه بخـششورا تشخيص و اعالم گرديد لذا مصوبه جديد 

قانون سـاماندهي و حمايـت از  ١٦هايي از آن قبالً ابطال گرديده است. از سويي ديگر، مطابق ماده 

قانون حمايت از احيـاء، بهسـازي و نوسـازي بافتهـاي فرسـوده و  ٨توليد و عرضه مسكن و ماده 

ژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي توليدي مسـكن ناكارآمد شهري كليه طرح هاي توليد مسكن وي

در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد و در خصـوص كـاربري 

هاي غير مسكوني، شهرداري ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه ها، بـه ازاء بهـاي 

پايان عمليات سـاخت و سـاز و دريافـت آن عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به 

براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي توانـد در مقابـل عـوارض و مطالبـات 

شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا با انجام خدمات مـورد نيـاز 

مالكان اراضي و امالك موصوف مغاير قانون  طرح با شهرداري تهاتر نمايد. لذا اخذ كارمزد تقسيط از

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور عـوارض پرداخـت  ٥٩است. رابعاً ماده 

نسيه (قسطي و يا يكجا) عوارض صدور پروانه ساختمان به صورت درصد به تصويب شوراي اسالمي 

هي مؤديان وجاهت قانوني ندارد. بعـالوه تعيـين شهر مي رسد. لذا تسري عوارض اضافه به كليه بد

  درصد عوارض اضافه مغاير قانون است. ١٢عالوه بر » بهاي اضافي«تحت عنوان "........ريال"مبلغ

      

 



  
  
  
  
  
  

 
٤٤ 

 

  نظر و اخذ رأي، مقرر گرديد اعالم گردد:مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل*متن مصوبه شورا : 

  در خصوص  آيين نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهرداري رشت: ٢٠/٩/٩٨مورخ  ١١٩صورتجلسه  ٣) بند٣درخصوص جزء ( -٤

  بدون هيچ توضيح اضافه آورده مي شود. بنابراين بند اوالً و ثانياً ايرادات منتفي مي گردد. "به صورت نقدي"صرفاً عبارت  ٣ماده  ١در بند 

رمزد تقسيط ...، همانگونه كه در صورتجلسه يكصد و نوزدهم طي پاسخ بـه ايـراد وارده از ، موضوع كا"ثالثاً"درخصوص ايراد عنوان شده در بند 

تبديل و در هر قسمت از آيين نامه تقسيط  "بهاي اضافه"سوي هيئت محترم تطبيق داده شد عنوان شده است عبارت كارمزد تقسيط به عبارت 

درج مي گردد. بنـابراين چيـزي تحـت عنـوان  "بهاي اضافه"شد به جاي آن عبارت به كار رفته با"كارمزد تقسيط "و يا قرارداد تقسيط عبارت 

  كارمزد تقسيط در آيين نامه مصوب وجود ندارد كه مورد اعتراض واقع گردد.

م قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ويژه گروه هاي كـ ١٦درخصوص تقسيط عوارض ساخت و ساز در بافت فرسوده در ذيل ماده 

، تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري ها را در اجراي اين قانون پرداخت نمايد كـه ايـن %١٠٠درآمد... ، تصريح شده است كه دولت موظف است 

منظور شده در اين قانون را اعمال نموده است. همچنـين بـه تصـريح قـانون  %٥٠موضوع محقق نشده است كما آنكه شهرداري همواره تخفيف 

نامه تقسيط شهرداري چيزي تحت عنوان كارمزد تقسـيط وجـود يط عوارض در بافت فرسوده بايد بدون اخذ كارمزد باشد و در آيينمزبور،  تقس

  اي نشده است. بنابراين ايراد مزبور به مصوبه معترض عنه وارد نيست.ندارد. درخصوص بهاي اضافه هم كه در اين قانون اشاره

قانون تنظيم بخشـي  ٧٣نامه مستند به ماده، همانطور كه در صدر آيين نامه تقسيط ذكر شده است اين آيين" رابعاً"درخصوص ايراد آخر شماره 

المال بوده تصريح همين ماده درجهت تقسيط مطالبات شهرداري رشت، در راستاي تسهيل وصول مطالبات كه جزء بيتمالي دولت و بهاز مقررات

  شهروندان در وضعيت اقتصادي موجودوالنهايه ارائه خدمات بهتر به شهروشهروندان، تدوين شده است.تر پرداخت براي و ايجاد شرايط آسان

جـايگزين كـارمزد تقسـيط  "بهاي اضافه"مضاف بر بهاي اضافه، اعالم مي گردد همانطور كه فوقاً ذكر گرديد عبارت  %١٢درخصوص اخذ عوارض 

اشاره اي نشده است. بنابراين چيزي تحت اين عنوان از مودي وصول نمي گردد. تنهـا  %١٢عوارض  شده و در هيچ بند از آيين نامه و يا قرارداد به

است كـه ايـن  %١٢و يا  ٩، ٦گردد همان بهاي اضافه است كه بسته به مدت تقسيط چيزي كه در پرداخت نسيه مازاد بر عوارض مصوب وصول مي

متر از نرخ تورم اعالمي شوراي پول و اعتبـار مـي باشـد. فلـذا چنانچـه ايـراد وارده درصد نيز همان طور كه در صورتجلسه قبلي تصريح شد ك

اختالف ارجـاع حل است موضوع جهت تعيين تكليف به هيئت همچنان به قوت خود باقي است نظر به اصرار شــورا بر ابقاء مصوبه اخير، مقتضي

      "گردد.
  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

  
         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
١١  -  -  -      

  
    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ١٠
 

  *متن مصوبه شورا :

فرمانـداري بـه شـماره  العـاده شـورا بـه منظـور بررسـي نامـهنظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛جلسه فـوقهمچنين پس از بحث و تبادل

رف ـ ، ش٢٢/٩/٩٨مـورخ  ٩٨ـ  ٦٢٩٧رف ـ هاي شماره؛ شو نيز لوايح پيشنهادي شهرداري از جمله نامه ١١/١٠/٩٨مورخ  ٨٦٢٦/١/٩٨/٨٠٢٩

  برگزار گردد. ١٨/١٠/٩٨روز چهارشنبه مورخ ١٨رأس ساعت  ١٧/٩/٩٨، مورخ ٩٨ـ  ٣٩٩٢رف ـ و ش ٢٣/٩/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٥٠٥٢
    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠

١١  - -  -      
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  ئه نمودند.ـ در ادامه آقاي دكتر حاج محمدي شهردار محترم رشت گزارشي در خصوص عملكرد شهرداري رشت ارا

  با ذكر صلوات پايان يافت. ٢١جلسه رأس ساعت 
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 خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

   نطق پيش از دستور منشي شورا:

 و شهيد محمدباقر نجفي ياد نامه وصيت از بخشي قرائت با رشت شهر اسالمي شوراي محترم منشي شيرزاد، فاطمه خانم سركار جلسه، ابتداي در
  داشتند. گرامي را مقدس دفاع شهداي همه خاطره

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 سپهبد شهيد ايران، و اسالم بزرگ سردار شهادت رشت ضمن تسليت شهر محترم شوراي اسالمي سپس جناب آقاي اسماعيل حاجي پور، رئيس
   .گفتند تسليت نيز را فاطميه ايام فرارسيدن سليماني، قاسم حاج

 و عشق نشانه اسالم سپاه سردار اين حضور: داشتند اظهار است، بوده آمريكا بزرگ و راهبردي خطاي سليماني سردار شهادت اينكه بيان با ايشان
   .است بيشتر شده اين بزرگ مرد موجب ايجاد وحدت شهادت و بوده صفا

 مصداق سليماني سردار: داشتند اظهار يافتند، حضور صحنه در هاگروه تمامي سليماني سردار شهادت خبر شنيدن از پس اينكه به اشاره با ايشان
 شـده مجـذوبش هـا قلب تمامي كه است كرده چه بزرگ سردار اين ببينيم و دهيم رواج را سليماني سردار تفكر بايستبود. مي واقعي انسان بارز
گيالن با توجه به حضور در جلسه  در) عليه السالم( حسين امام قرارگاه آموزش و تربيت مركز فرمانده محترم قاسمي، سرهنگسپس جناب   اند؟

 سـال سـه مـدت بـه تـا داشتم را اين توفيق: كردند اظهار سليماني، قاسم حاج سردار حرم، مدافعان سيدالشهداي شهادت عرض تسليت با شورا،
  .باشم سليماني قاسم حاج شهيد سردار خدمت در سرباز يك عنوانبه

 اشتر مالك حضرت كه زماني: داشتند اظهار آمريكا، تروريستي ارتش به كوبنده پاسخ از پس ايران مردم شدن شاددل مناسبت به تبريك با ايشان
 بـراي گـرفتم تصـميم خدا رسول شهادت از پس: فرمودند و ريختندمي اشك و رفته منبر بر) عليه السالم( علي اميرالمؤمنين رسيدند، شهادت به

 انقـالب معظم رهبر كه بوديم آن شاهد سليماني قاسم حاج سردار پيكر تشييع مراسم در. بود ديگري چيز اشتر مالك اما نريزم اشك كسي مرگ
  .بود هراسان شدتبه سليماني سردار وجود از دشمن. كرد بيمه را اسالم قاسم حاج. ريختند اشك بار سه نيز

 امـام از. آوردمـي جايبـه شـب نمـاز و كـرده داريزندهشب  بودم خدمتشان در كه سال سه اين طي در همواره قاسم حاج: افزودند آقاي قاسمي
 ايشان سرباز كه ما و داشت شهادت آرزوي ايشان. نشيندمي مردم دل بر حبش كندمي داريزندهشب  كه كسي داريم روايت) عليه السالم( صادق
  .بود سؤال جاي براي مان آرزو اين بوديم
 در. ببـرد پـاكيزه را او كـه خواهـدمي خداوند از انتها در و نويسدمي دخترشان براي اينوشته دل فرودگاه در قاسم حاج: دادند ادامه قاسمي آقاي
 ايشـان بـراي نكنـد كـه شـديممي زنده و مرديممي هنگام اين در ما. گذاشتمي قدم ريزهاخاك روي گاهي كه بس همين ايشان شجاعت وصف
 هراسـي هـيچ ايشـان امـا كـردمي تيرانـدازي مـا بـه روبرو از بارها متري ٣٠٠-٢٠٠ فاصله از داعش كه در جايي درست همآن. بدهد رخ اتفاقي

 در ايشـان پاك پيكر تشييع مراسم در: كردند تأكيد گيالن در عليه السالم)( حسين امام قرارگاه آموزش و تربيت محترم مركز فرمانده   .نداشتند
 جـاي مـردم دل در شد باعث كه بود سليماني سردار نيت خلوص واسطهبه تنها اين و داشتند حضور نفر ميليون ١٥ تا ١٢ بربالغ  جمعيتي تهران
 اهـداي بـا گـيالن در) عليه السـالم( حسين امام قرارگاه آموزش و تربيت محترم مركز فرمانده قاسمي سرهنگ از ياد بود رسمبه پايان در  .بگيرد

 .آمد عمل به تجليل ايهديه و تقدير لوح

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
-به  تسليت و تبريك عرض رشت، با اسالمي شهر شوراي رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري پس از آن جناب آقاي احمد رمضانپور،

 مـردم وانقـالب معظـم رهبـر ،)عج ا..(زمـان امـام محضـر به سليماني قاسم حاج مقاومت، شهيد سپهبد ودفاع  آشناي نام چهره شهادت مناسبت
 حـاج اسـالم رشـيد سردار پيكر تشييع مراسم در داده رخ حادثه و همچنين كيف تهران ـ هواپيماي سقوط فاطميه، ايام فرارسيدن ايران، شريف
  .گفتند داغدارشان تسليت هايخانواده و ايران نيز به ملت را سليماني قاسم

 ١٨/١٠/١٣٩٨مورخ       ١٢٤جلسه شماره 
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 همـواره بـزرگ هايانسـان حيـات و مـرگ اينكـه سليماني و بيان سردار تدبير و شجاعت درخصوص رهبري معظم اشاره به بيانات مقام با ايشان
 تـدبير سياسـت ميـدان در نكـهاي نيسـت، كـافي تنهاييبـه شجاعت ديد گفتند: داشتن را آن تواننمي تصويري و كتاب هيچ در و بوده تأثيرگذار

 تبعيـد و زنـداني طـاغوت زمان ايشان از .بود شاناخالص سليماني سردار مشخصات از يكي. است توجه مورد بود، تأثيرگذار سخنانش و كردندمي
 ايشـان. اسـت داشته خاص و ويژه جايگاه قطعاً است، داشته حضور كشور مديريت در نيز سال ٢٠ حضور داشتند و جنگ در انقالب زمان و بودند
 بنـده اعتقاد به. بودند انقالبي همواره و نبودند جناحي و هيچ حزب اهل. كردندمي رعايت را شرعي حدود جنگ در كه بوده آورجنگ فرمانده يك

 كاريزماتيـك چهره يك وي از هااين همه و بودند منطقه مستضعفين به وفادار و دارمردم فرد،منحصر به  درايت و اخالص كنار سردار سليماني در
  .كردمي معرفي جهان به

 تـريناسـتراتژيك و تـرينبزرگ از يكـي سـليماني قاسم حاج سردار بنده اعتقاد به :افزودند رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا
  . بودند آمريكا نامشروع و شوم هاينقشه نابودكننده و نظامي مسائل در خاورميانه مردان

 سردار تدبير و تجربه علم، دنياي كشاند، نابودي به و كرد گيرزمين عراق و سوريه در را داعش آنچه: داشتند اظهار همچنين جناب آقاي رمضانپور
 تـدابير بـا .كند مواجه شكست با را هاآن و كرده علم قد دشمن پولي و تبليغاتي ابزارهاي همه مقابل در توانست ابزارها اين با ايشان. بود سليماني

  . كند قبول را بسآتش ساعت ٧٢ از كمتر در شودمي مجبور صهيونيستي غاصب رژيم غزه، نوار مورد در بزرگ، مرد اين
  نطق پيش از دستور ناطق دوم:

 مقاومـت نگـين شـهادت تسليت و تبريك با رشت شهر اسالمي شوراي رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شيرزاد فاطمه در ادامه سركار خانم
 مـدار واليت مردم و شهدا معظم هايخانواده ايران، مردم به زمانشرهم و المهندس ابومهدي شهيد همچنين و سليماني قاسم حاج سردار كشور،

 گذشـته روزهـاي در. اسـت مقاومـت عزيـز شهداي پيكر تدفين با مصادف شهر شوراي چهارم و بيست و يكصد جلسه: داشتند اظهار رشت، شهر
دنـدان  پاسـخ سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايـران نخسـتين و قدرداني كرده عزيزان اين از چگونه ايران انقالبي و فهيم مردم كه بوديم آن شاهد
  .دادند جهاني استكبار به آمريكا تروريستي ارتش هايپايگاه مقر به سپاه هايموشك مقتدرانه با شليك را شكن
ملـت، خـانواده  بـه را حادثـه اين اوكراين، ـ تهران هواپيماي سقوط سانحه حادثه در هموطنان از تعدادي شدن كشته تسليت با همچنين ايشان

  . گفتند تسليت اوكراين و ايران دولت و هاي داغدار
  .نمودند عرض تسليت نيز را فاطميه ايام فرارسيدن همچنين رشت اسالمي شهر محترم شوراي عضو

 سـليماني، قاسـم حـاج انقـالب، و اسـالم بـزرگ سـردار نام به رشت شهر ميادين از يكي گذارينام پيشنهاد ارائه با همچنين سركار خانم شيرزاد
 شـورا همكـاران از علـوي دكتـر ايـن از پـيش. نماييم گذارينام سليماني قاسم شهيد حاج نام به را شهر مركزي ميدان بهترين بايستمي: گفتند

 پيشـنهاد عنوانبـه اسـت، گرفتـه قـرار رشـت مصلي مجاورت در كه مصلي ميدان نيز فرهنگي كميسيون جلسه در و نمودند مطرح را پيشنهادي
  .است شدهمطرح
افزودند: عزت و سربلندي ايران اسالمي را مديون ايثار و شهامت شهيدان هستيم بايد مكاني در خور و جايگاه سردار شـهيد حـاج  در ادامه ايشان

  نامگذاري كنيم. قاسم سليماني در شهر رشت
 و سـخنراني محل در سليماني سردار سرديس ساخت موضوع: داشتند اظهار نيز سليماني سردار تنديس بحث خصوص در همچنين خانم شيرزاد

  .شود ساخته مقاومت نماد عنوانبه كه است ايشان گاهقدم
   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانـه شـورا، در  ١٦/١٠/٩٨مـورخ  ٢٠٨٤ثبت شده به شـماره  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٣٨٦-رفـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ١
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به آقاي محمد محمدي دعويسرايي"خصوص 

در  در دبيرخانـه شـورا، ١٦/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٨٣ثبت شده به شماره  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧١٣٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف -٢
نظـر و أخـذ رأي، ضـمن با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبـادل "الجلسه اعضاي كميسيون ماده صد و..پيشنهاد حق"خصوص

  موافقت با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود.
در دبيرخانـه شـورا،  ١٦/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٨٥ثبت شده به شماره  ١٤/١٠/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٤٦٥-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف -٣

با قيد دوفوريت در جلسـه مطـرح و پـس از بحـث و تبـادل نظـر وأخـذ رأي، ضـمن  "تعيين تكليف پروژه شهداي گمنام پارك ملت"در خصوص
  ن ذيربط ارجاع شود.مخالفت با دوفوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيو
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 مـورخ ٢١٠٤ شـماره طرح دوفوريتي نه تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شـورا بـه

سردار شهيد سپهبد تغيير نام ميدان مصلي به نام ميدان "طرح تصويب و بررسي مبني بر ١٨/١٠/٩٨

  (طرح پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده به شرح؛ "حاج قاسم سيلماني

   :واحده ماده

  .يابد ميدان مصلي به نام ميدان سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سيلماني تغيير مقرر گرديد نام

      

 *خالصه مفيد مذاكرات :

حضرت امام خميني(ره)  مصلي ساختمان جواريهم اسالمي شهر رشت بيان كردند: با توجه به و اجتماعي شوراي فرهنگي محترم كميسيون رئيس
  .ميدان مصلي است شهيد سليماني مكان جهت نامگذاري به نام سردار بهترين ميدان اين در سياسي عبادي، هايبرنامه برگزاري مصلي و ميدان با

ميـدان  گـذاريو ناماسـت شدهمزين  حرم مدافع شهداي نام به گاز ميدان: اره كردند و گفتندمصلي اش ميدان با گاز ميدان خانم شيرزاد به اتصال
تواند اثرگذاري فرهنگي و اجتماعي معنوي مناسبي را براي مردم، جوانـان و نسـل در امتداد هم مي سردار شهيد حاج قاسم سليماني نام به مصلي

 آينده در شهر رشت ايجاد كند.

تغيير نام ميدان مصلي به نام ميدان سردار شـهيد سـپهبد حـاج "با دو فوريت طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا مبني بر  شورا :*متن مصوبه 
  (طرح پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده به شرح؛"قاسم سيلماني

 موافقـت آرا اتفـاق يابد. و مفـاد طـرح پيشـنهادي، بـه غييرت سليماني قاسم حاج شهيد سردار ميدان به رشت بزرگ مصلي ميدان نام :واحده ماده
  گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

          سيد اميرحسين علوي  ١٠

١١  -            
    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   



  
  
  
  
  
  

 
٤٩ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٢  
  

 ٢١٠٥شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا بـه شـماره طرح دوفوريتي نه تن از اعضاي محترم 

واگذاري ساختماني به نام سپهبد شـهيد "طرح مبني بر بررسي و تصويب ١٨/١٠/٩٨مورخ 

سيلماني تحت اختيار كانون وكال ، نظام پزشكي و نظـام مهندسـي جهـت ارائـه خـدمات 

  شرح؛ هب واحده ماده اهداف، مقدمه، بر مشتمل) طرح پيوستي("معاضدتي به مردم

  ماده واحده:

جهت ارائه خدمات معاضـدتي  "سپهبد شهيد سيلماني"شهرداري رشت ساختماني به نام 

هاي مربوطه در اختيار كانون وكال ، نظام مهندسي و نظام پزشكي قرار به مراجعين در حوزه

    دهد.

      

اظهار داشتند:  طرح مـذكور بـه منظـور ارائـه  شورا زيست و خدمات شهريبهداشت، محيط  محترم كميسيون رئيس ذاكري بهراد آقاي*خالصه مفيد مذاكرات :

 و پزشـكي وكالـت، رايگـان خـدمات ارائـه ساختماني به كانون وكال، نظـام پزشـكي و نظـام مهندسـي جهـت گذاشتن اختيار در خصوص خدمات رايگان به مردم در

 است كه خواستار تصويب آن شدند. از سوي شهرداري رشت سليماني قاسم حاج سردار نام با مهندسينظام

واگذاري ساختماني به نام سپهبد شهيد سـيلماني تحـت اختيـار "با دو فوريت طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا مبني بر *متن مصوبه شورا :

  شرح؛ به واحده ماده اهداف، مقدمه، بر مشتمل) طرح پيوستي("كانون وكال، نظام پزشكي و نظام مهندسي جهت ارائه خدمات معاضدتي به مردم

  ماده واحده:

جهت ارائه خدمات معاضدتي به مراجعين در حـوزه هـاي مربوطـه در اختيـارذ  "سپهبد شهيد سيلماني"شهــرداري رشت ساختماني به نام 

  گرديد. موافقت آرا اتفاق كانون وكال ، نظام مهندسي و نظام پزشكي قرار دهد. و مفاد طرح پيشنهادي، به

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاء شوراي اسالميآرا 

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -          

    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   



  
  
  
  
  
  

 
٥٠ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٣  
  

ثبـت  ١١/١٠/٩٨مـورخ  ١٣٩٨-٦٨٩٤-ش رفاليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شـماره 

در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شهرداري رشت در  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٧٣شده به شماره 

ريال (ده ميليون تومان) كمك مالي به آقاي  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبلغ  پرداخت به نظر دارد، نسبت

اري ديابت كه منجـر حسن اسماعيلي از پرسنل بازنشسته شهرداري با توجه به ابتال به بيم

به قطع انگشتان پاي ايشان گرديده و به جهت مشكالت و عدم تمكن مالي تقاضاي حمايت 

تحت عنـوان  جاري سال بودجه شهري خدمات ٤١٧٠١ اعتباري كد محل اند و ازمالي نموده

  اقدام نمايد. "كمك مالي به موسسات خصوصي و اشخاص"

      

  *متن مصوبه شورا :

ريال( ده ميليون تومـان) و از محـل  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠اليحه شهرداري مبني بر كمك مالي به آقاي حسن اسماعيلي به مبلغ با دوفوريت 
  .گرديد خدمات شهري بودجه سال جاري و مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت ٤١٧٠١كد اعتباري 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -          

  

    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

 
٥١ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٤  
  
  

ثبت شده در دبيرخانه  ٤/١٠/٩٨مورخ  ٥٨٨٧/٩٨اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف/ 
مبني بر اينكه با عنايت بـه بخشـنامه بودجـه سـال  ٧/١٠/٩٨مورخ  ١٩٩٠شورا به شماره 

مـورخ  ٣٨٩٩٨ابالغي سازمان شهرداري هـا و دهيـاري هـاي كشـور بـه شـماره  ١٣٩٨
آن، ميزان افزايش اعتبـار حقـوق و مزايـاي بخش (الف) فصل سوم  ١كه در بند  ١٣/٨/٩٧

 %١٥بـه ميـزان  ٩٨كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي  و مشمولين قانون كار را در سـال 
در نظر گرفتـه و ايـن در حاليسـت كـه پيـرو ارسـال اليحـه  ٩٧افزايش نسبت به سال 

ورد شهرداري رشت مبلغ مربوط به فصـل اول آن بارهـا مـ ١٣٩٨پيشنهادي بودجه سال 
از بودجه بيشتر  %٢هزار ريال رسيد كه  ١,٠١٦,٣١٣,٠٩٤كاهش قرار گرفت و نهايتاً به مبلغ 

مصوب سال گذشته است حاليه با عنايت به افزايش هزينه هاي مربوط به حقوق و مزايا در 
هاي پرسنلي مركز و مناطق  كه طبق بررسـي صـورت سال جاري و كمبود اعتبار در رديف

تا پايان سال جهت  (پيوستي به تفكيك مناطق و مركز) ريال ٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠گرفته مبلغ 
اعمال هزينه مورد نياز است و با توجه به ضرورت جابجايي اعتبار در پرداخت هزينه حقوق 

اي و دستمزد پرسنل كه شهرداري را با مشكل نقصان اعتبار مواجه خواهد ساخت به گونـه
ر هزينه حقوق آذرماه كفاف نخواهنـد داد و بـه دليـل ها براي تأمين اعتباكه برخي رديف

اي با اين مبلـغ هنگفـت اهميت موضوع و فوريت آن، با توجه به نداشتن اعتبار بالاستفاده
در بودجه جاري، شهرداري رشت در نظر دارد جهـت افـزايش اعتبـار فصـل اول بودجـه 

از برخـي  ريال ٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هاي حقوق و دستمزد پرسنل) نسبت به كسر مبلغ (هزينه
  پروژه هاي عمراني به شرح؛

ــــــف  ردي

  اعتباري

  مبلغ كسر شده  شرح

  (به ريال)

  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٥  ارائه خدمات سازمان سيما، منظر  ٣٠٥٠١٠١٠٠١

  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٠  پروژه هاي بازآفريني و اقدام مشترك  ٣٠٧٠١٠١٠٠٨

  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠  ارائه خدمات سازمان فاوا  ٣٠١٠٤٠٤٠٠١

بهسازي و توسعه و افزايش ظرفيت كارخانه   ٣٠٥٠٢٠٢٠٠٨

  كود آلي

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠  

تهيه طـرح اجرايـي، احـداث پـروژه هـاي   ٣٠٤٠٢٠٢٠٠٢

  حاشيه رودخانه

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٨  

  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٣  جمع

هاي فصل اول هزينه جاري، كه متعاقباً در ماه هاي پاياني سال طي و اضافه نمودن به رديف
تنظيم و به شورا ارائه خواهد گرديد و با عنايت به اينكه  ٩٨بودجه پيشنهادي سال  اصالح

درصد بودجه سـاالنه  ٤٠قانون شهرداري ها ميزان اعتبارت عمراني نبايد از  ٦٨طبق ماده 
كمتر باشد كه در صورت اعمال اين جابجايي اعتبار، با كسر كمك جاري به عمراني از مبلغ 

هزار ريال خواهد رسيد و در اين صـورت  ٦١,٨٨٧,٠٠٠يال اين رقم به هزار ر ٢٦٤,٨٨٧,٠٠٠
 ٦٨مي رسد كه نـاقض مـاده  ٥٥به  ٤٥به سهم  ٥٨به  ٤٢سهم جاري به عمراني از نسبت 

   ها نيز نخواهد بود اقدام نمايد.قانون شهرداري

ــي و  دركميســيون فرهنگ
اجتماعي شـورا مطـرح و 
ــهرداري  ــنهاد ش ــا پيش ب

  موافقت گرديد.
  
  
  
  
  
  

در كميســـيون برنامـــه و 
ــورا  ــوقي ش بودجــه و حق
مطـــرح و بـــا پيشـــنهاد 
  شهرداري موافقت گرديد.

  
  
  
  
  
  
  

  
١٢٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٦  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
١٦/١٠/٩٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥/١٠/٩٨  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٥٢ 

 

 

از رديـف هـاي اعتبـاري مـورد اشـاره در  ريال ٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠با پيشنهاد شهرداري مبني بر كسر مبلغ  *متن مصوبه شورا :
  هاي فصل اول هزينه جاري(پيوستي) به اتفاق آرا موافقت گرديد.بودجه عمراني و اضافه نمودن به رديف

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -          

      ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٥  
  

ثبت شده به شـماره  ١١/١٠/٩٨مورخ  ٨٦٢٦/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره 
مصـوبات صورتجلسـه يكصـد و  ١در دبيرخانه شورا در خصوص بند  ١١/١٠/٩٨/ش مورخ ٢٠٣٥/٩٨

  به شرح:  ٢٣/٩/٩٨بيستمين جلسه فوق العاده مورخ 
ومي جهت بازگشايي مسير بلوار كـوچكي برگزاري فراخوان عم«مصوبات با موضوع ١پيرامون بند  -

؛ با توجه به عدم شفافيت مصـوبه شـورا: اوالً از ايـن جهـت »معلم ٢در بلوار اصفهان گلسار به فاز 
برآورد قيمت امالك واقع در اين طرح را به هيأت سه نفره كارشناسي محـول كـرده لكـن تصـريح 

نامـه اجرايـي ارزيابي موضوع آيين نشده منظور شورا كارشناسان رسمي دادگستري است يا هيأت
قانون نوسازي و عمران شهري. ثانياً افتتاح حساب در بانكها براي واريز درآمدهاي  ١٦ماده  ٢تبصره 

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور  ٨٠ماده  ١٢شهرداري مطابق تبصره بند
ها اسـتناد نامه مالي شهرداريماده آيين ٢بصرهپذير است لكن شورا به تو انتخاب شهرداران امكان

كرده كه وجود قانوني ندارد. بنابراين مصوبه شورا درخصوص بازگشايي مسير بلوار اصفهان به بلـوار 
باشد و پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد.                                                           كوچكي داراي ابهام مي

      



  
  
  
  
  
  

 
٥٣ 

 

 

 بلـوار مسـير بازگشـايي جهـت عمومي فراخوان درخصوص برگزاري ٢٣/٩/٩٨مورخ ١٢٠صورتجلسه ١در خصوص بند *متن مصوبه شورا :

  :معلم ٢ فاز به گلسار اصفهان بلوار در كوچكي

 امـالك و اراضي تملك و خريد نحوه قانوني اليحه ٤ ماده به مستند مسير، داخل امالك قيمت برآورد جهت كارشناسي هيئت از منظور
  .است دادگستري رسمي كارشناسي هيئت عمراني، هايطرح اجراي براي

آئين نامـه  ٣٩اسالمي و ماده  شوراهاي انتخابات و وظايف قانون تشكيالت ٨٠ماده ١٢تبصره بند  به مستند نيز جداگانه حساب افتتاح
   .باشدمي مالي شهرداري ها

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

  

  اسماعيل حاجي پور  ١
       

٢  
          حجت جذب

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -          

  

    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  

  

  



  
  
  
  
  
  

 
٥٤ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

٦  
  

ثبت شده بـه  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ٨٨٥٧/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره 
مصوبات صورتجلسه يكصد  ١در دبيرخانه شورا در خصوص بند  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٨١شماره 

  به شرح:         ٢٧/٩/٩٨و بيست و يكمين جلسه عادي مورخ 
ل كيوسـك هـاي تعرفـه شـده بـه جابجايي و انتقا«پيرامون بند يك مصوبات با موضوع  -

؛ به موجب تبصره يـك مـاده »مكانهاي پيشنهادي جديد فاقد مزاحمت و مورد تعرفه مناطق
كساني كه بعد از اين تاريخ اقدام به نصب دكـه  ٢٧/١١/١٣٤٥قانون شهرداري ـ اصالحي  ٥٥

هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف اسـت رأسـاً و بـه وسـيله مـامورين خـود در 
گونـه برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هـيچ

مصوبات دائر بر موافقت با جابجايي دكه هاي آقايـان؛  ١خسارتي نخواهند داشت بنابراين بند 
ايرج تيموري (پل عراق نبش كوچه خبرنگار)، كامبيز بهاري (تقاطع بلوار ديلمان و بلـوار آذر 

به طرف شهرك صبا) و امير تكه (تقـاطع »ع«، قربانعلي فالحتي (ميدان امام حسين اندامي)
  گلسار) مغاير قانون است. ١٩٢بلوار گيالن و خ 

      

  :گردد اعالم گرديد مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر *متن مصوبه شورا :
در خصوص جابجايي و انتقال كيوسك هاي تعرفه شده به مكانهاي پيشنهادي جديد فاقـد  ٢٧/٩/٩٨مورخ ١٢١صورتجلسه ١درخصوص بند

 واگذاري در ها شهرداري شدن مستثني واحد ماده به عنايت با دكه واگذاري به نسبت توانندمي هاشهرداري مزاحمت و مورد تعرفه مناطق:
 بهـاي اجـاره ودريافـت عمـومي مصالح رعايت با مستاجر، و موجر روابط قانون از وميعم اموال ساير و ميادين ها، پارك از قسمتي منافع

 وارده ايـراد در كه همانطور اگرچه و گرفته صورت مختلف ادارات درخواست به بنا ها دكه اين جابجايي پيشنهاد فلذا. نمايند اقدام مناسب،
 و مزاحمـت ايجـاد نـوعي به دكه قرارگيري مكان كه مواقعي در ها، شهرداري قانون ٥٥ ماده ١ تبصره از ناشي اختيار با است شده بيان نيز
 افـراد اينكـه به باعنايت ولي نمايد، اقدام آن اوليه استقرار محل از سازه برداشتن و معبر سد به نسبت تواند مي شهرداري نمايد، معبر سد

 در شـاغل افراد تعداد اين كردن بيكار منزله به ها دكه برداشتن و كنند مي معاش امرار طريق همين از كه سالهاست ها دكه اين در مستقر
 واحـده ماده به مستند نيز جديد هايمحل در دكه استقرار و جابجايي اينكه ضمن. باشد نمي مصلحت به شورا اين نظر از باشد؛ مي ها دكه

  .باشد مي شهرداري اختيارات از مزبور

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -          

    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   
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رد

  يف
  دستور جلسه

  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ١٠/٩٨/ ١١آقای حامد عبدالهی در جلسه مورخ غيبت   ٧

 

  *متن مصوبه شورا :

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظـر و اخـذ نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢برابر تبصره  مراتب
  غيبت آقاي حامد عبدالهي، موجه تشخيص داده شد.رأي 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          محمد حسن عليپور  ٩

١٠  -          

١١  -         

    ٢  ٧  جمـــــع

  تصويب نشد              تصويب شد                                                تصميم شورا                   

  اعالم نمودند. ١٨رأس ساعت  ٢٥/١٠/٩٨ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز  چهارشنبه مورخ 
  با ذكر صلوات پايان يافت. ٢١ه رأس ساعت جلس
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  ١٣٩٨بهمن ماه  
 ١٢٩الي       ١٢٥جلسه   
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  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي :
 اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تعيين تكليف پروژه شهداي گمنام در پارك  بررسي -

 موافقت با پيشنهاد شهرداري در خصوص حق جلسه اعضاي كميسيون ماده صد -

 بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش رديف اعتباري حفظ و نگهداري فضاي سبز  -

جمهـوري در قبـال واحدي آريا نور در پروژه مسكن مهر به نيروي دريـايي ارتـش  ١٦٠شهرداري در خصوص انتقال رسمي امالك  پيشنهادمخالفت با  -
 پرداخت نقدي 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك و بـا  ٦موافقت با پيشنهاد شهرداري در خصوص تملك ملك آقاي شاهرخ دشته ئي پور با رعايت ماده  -
  جلب نظر هيات سه نفره  كارشناسان رسمي دادگستري 

 

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون توسعه و عمران:
 هكتارازاراضي باغ رضوان به مرزباني استان   ٥بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري   -

جهـت احـداث ايسـتگاه  و فاضـالبمترمربـع زمـين بـه آب ٦٠٠اختصـاص  درخواست اداره آب و فاضـالب جهـت تبادل نظر در خصوصبحث و  -
 پمپاژتاالب عينك

 تملك ملك آقاي شاهرخ دشته ئي پوردرمحورپستك شهرداري درخصوص موافقت  با بخشي از پيشنهاد -

 شهرداري رشت   ٩٩بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص بودجه سال   -

  مخالفت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تعيين تكليف پروژه يادمان شهداي گمنام پارك ملت    -
 بحث و بررسي در خصوص سرانه فضاي سبز شهر رشت -

  
  طرح شده در كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري :مهمترين مباحث 

  گزارش توسط دبير مربوطه ارائه نشده است .
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون فرهنگي و اجتماعي :
  .كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي مقرره هاي  به شرح زير داشت

  اقدام الزم شهرداري به شرح : 

 افزايش آگاهي شهروندان پيرامون حقوق شهروندي   كاهش مشكالت اجتماعي جهت* تعامل با ساير ارگان ها  با هدف 

  شهرداري  ٩٩* دردستور قرار دادن تعيين تكليف و همچنين اتمام پروژه هاي نيمه تمام شهرداري  رشت در بودجه سال 
  شهرداري  ٩٩ف شده در بودجه سال * قرار دادن پيوست فرهنگي در پروژه هاي عمراني تعري

    ٩٩بودجه سال در لحاظ كردن با ترويج و توسعه ورزش همگاني در محالت رشت به ويژه محالت كم برخوردار  * 
 * حمايت يكسان از هيئت هاي ورزشي 

  سطح شهر * طراحي ، چاپ و نصب  بنرهاي اطالع رساني براي آگاه سازي شهروندان و پيشگيري از بيماري كرونا در 
  
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون حمل و نقل و ترافيك:
 شهرداري ٩٩موافقت با  اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  بودجه سال 
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  ٩٨بهمن  –گانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون

  بررسي شدههايتعداد نامه  تعداد جلسات  كميسيون
تعداد نامه هاي طرح شده در 

  شوراصحن 

  ٧  ٥  ٣  برنامه و بودجه و حقوقي

  ١      بهداشت،محيط زيست و خدمات شهري

  ٣  ٦  ٤  توسعه و عمران

  ١  ١  ١  حمل و نقل و ترافيك

  ٢  ١ ٢  فرهنگي و اجتماعي

  ٢  -   -   تلفيق

  
  

  دبيرخانه شورا
  فقره  ١٤٩  هاي وارده:تعداد نامه

  وبودجه وبرنامه
  حقوقي

  ،بهداشت
ــت و  ــيط زيس مح

  شهريخدمات 
  و عمرانتوسعه 

  حمل و نقل
  و ترافيك

و فرهنگـــــــــي 
  اجتماعي

  متفرقه  تلفيق

١٣٥  -   ٤  ٣  ١  ٣  ٣  
  فقره   ٢٠٨تعداد نامه هاي صادره:  

  
  

  جلسات رسمي شورا
  جلسه  ٥تعداد جلسات:   

  ١٨تعداد مصوبات: 

  و بودجه وبرنامه
  حقوقي

  بهداشت،
محيط زيست و 
  خدمات شهري

  و عمرانتوسعه 
  و نقلحمل 

  و ترافيك
  متفرقه  تلفيق  و اجتماعيفرهنگي

٧  -   ١  -   ١  -   ٩  
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   :  ١٣٩٨اهم مصوبات شورا در بهمن ماه   

 ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك مالي به سيل زدگان استان سيستان و بلوچسـتان بـه مبلـغ -
كمـك بـه خسـارت "خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنوان ٤١٦٠٤و از محل رديف كد اعتباري ميليون تومان) نجاهريال(پ

(هـدايا و پرداختهـاي  ٤١٧٠٢و با توجه به كمبود اعتبار كد مذكور با كسر مبلغ فـوق از كـد اعتبـاري "ديدگان حوادث غيرمترقبه
  . ٤١٦٠٤تشويقي) و اضافه نمودن به كد اعتباري  

بـرداري پيشنهادي شهرداري درخصوص واگذاري ساختمان (عرصه و اعيان) وارش و تعيين مدت اجاره براي بهرهموافقت با اليحه -
به مدت يكسال به صورت ترك تشريفات با اخذ نظر هيات سه نفره  ١/١٠/٩٨موجر از عين مستأجره با تمديد قرارداد مذكور از تاريخ 
رضايت شهرداري قرارداد مذكور با تعيين نرخ مجدد توسط هيات سه نفـره  كارشناسان دادگستري و همچنين مقرر شد؛ در صورت

  كارشناسان دادگستري و با ترك تشريفات قابل تمديد خواهد بود.

و همچنـين دفترچـه ارزش قيمـت  ١٣٩٩ اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سـال"تصويب -
  ."شهرداري رشت ١٣٩٩منطقه اي سال 

ريال معادل (سيصد ميليون تومان)بـه فرمانـداري  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ  -
(خـدمات  ٢٠٥٠٥شهرستان رشت جهت تهيه غذا و ساير اقالم مورد نياز در روز انتخابات براي اعضاي شـعب اخـذ رأي و از رديـف 

  ."زينه جشن و پذيراييه"شهري) بودجه سالجاري تحت عنوان 

خدمات شـهري بودجـه سـالجاري تحـت  ٢٠٤٠٤موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص مبني بر افزايش اعتبار رديف  -
ريال با كسر آن از محل  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣مجموعاً به مبلغ  "كرايه ماشين آالت و وساِيط نقليه ـ وظيفه خدمات اداري و شهري"عنوان

(خدمات  ٢٠٤٠٤و اضافه نمودن به رديف اعتباري  "ديون با محل"خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٢٢٠١رديف اعتباري 
  شهري)

هاي شبه قضايي مسـتقر نحوه پرداخت حق الجلسه شركت در جلسات كميسيون"بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  -
كه پس از بحث و تبادل نظر مقررگرديد؛ به شهرداري "آيين نامه معامالت) ٣٨قانون شهرداري ها و ماده  ٧٧و  ١٠٠در شهرداري (ماده

-٣٠٩، ١٠/١١/٩٦-١١٤٥، ٩/٨/٩٦-٧٤٧،  ١٥/١/٩٦-٢٥اعالم گردد؛ با توجه به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 
در زمينه پرداخت حـق الجلسـه بـه وضع قاعده توسط شوراي اسالمي شهر رشت  ٩/٧/٩٨- ١٤١٩-٢٠و  ٥/٦/٩٨-١٠٥٣، ٧/٣/٩٨

اعضاي كميسيونهاي شهرداري از صالحيت شوراي اسالمي شهر خارج است و شهرداري مطابق مفاد آراي مذكور اقدام نمايد. ضـمن 
شهرداري رشت مصوب شده است بـه منزلـه تصـويب بخشـنامه شـماره  ٩٨ضوابط اجرايي بودجه سال  ٣٤اينكه آنچه در تبصره 

  وزارت محترم كشورنيست. ١٧/٧/٩٨مورخ  ١٢٨٢٢٥

تملك ششدانگ اعيانات يك باب خانه و حقوق ناشي از تصرفات آن، متصرفي "موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  -
  وراث مرحوم حبيب اله قضايي (فاقد سند مالكيت) در ازاي واگذاري يك واحد آپارتمان واقع در مسكن مهر

رشت ملكي آقاي محمد علي  ٤بخش  ٥٦سنگ  ٥٧٤٠تملك قسمتي از پالك ثبتي "اري درخصوص بررسي اليحه پيشنهادي شهرد-
  ."اي پور و شركاءدشته

، كه پس از بحث و تبادل نظر، بـا "تعيين تكليف پروژه شهداي گمنام پارك ملت"ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
تيارات شورا نمي باشد مقرر گرديد؛ شهرداري به جهت ارج نهادن به مقام واالي گيري در اين زمينه در حوزه اختوجه به اينكه تصميم

شهداي گمنام و با توجه به نيمه كاره بودن پروژه برابر ضوابط و مقررات و در حداقل زمان ممكن اقدامات قانوني الزم را جهت تعيين 
  تكليف، بهره برداري و اتمام پروژه به عمل آورد.

واحدي آريا نور پوريا در پروژه مسكن مهر متعلق به شهرداري رشت به  ١٦٠هادي شهرداري درخصوص واگذاري بررسي اليحه پيشن-
  نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي.
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ريـال (معـادل  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩رشت به همراه توجيهات پيوستي به مبلغشهرداري ١٣٩٩ـ تصويب كليات بودجه پيشنهادي سال
ريـال) و سـهم بودجـه تملـك دارايـي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٣درصد (به مبلغ  ٤٣اي تومان) ، سهم بودجه هزينهنهصد و پنج ميليارد

  ريال). ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠درصد (به مبلغ  ٢ريال) و تملك دارايي مالي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥درصد (به مبلغ  ٥٥اي سرمايه

اي و تملك دارايي مالي، در جلسات آتي مورد ك دارائي هاي سرمايه* همچنين مقرر شد؛ جزئيات بودجه سهم بودجه هزينه اي، تمل
  بررسي قرار گيرد.

  ـ بررسي اعتراضات فرمانداري شهرستان رشت به مصوبات شـورا با موضوعاتي به شرح؛ 

  دو  ميليارد ريال غير نقدي) شهرداري رشت به هر يك از ٣ميليارد ريال نقدي و  ٥/٤ميليارد ريالي ( ٥/٧ـ كمك مالي 

  باشگاه فوتبال سپيدرود و داماش.

ريالي شهرداري از خانم گودرزوند (همسر آقاي نوروزعلي خسـروي ـ همكـار بازنشسـته ٠٠٠/٧٩٢/٨٩٥ـ تقسيط مطالبات مبلغ  
  شهرداري رشت).

  ـ انعقاد تفاهم نامه في ما بين شهرداري رشت با بانك قرض الحسنه مهر ايران.   

 ؛"٩٨تشويقي سال اصالح برخي مواد جايزه -

  مساعدت مالي به آقايان؛ حسين فرهي و بهنام تيماسي.-         

  ."تغيير نام ميدان مصلي به ميدان سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني"ـ طرح          

واگذاري ساختماني به نام سردار شهيد قاسم سـليماني بـه كـانون وكـال و ... جهـت ارائـه خـدمات معاضـدتي بـه "ـ طرح          
  ."شهروندان

  ـ كمك مالي به آقاي حسن اسماعيلي  .          

  ـ بازگشايي بلوار شهيد كوچكي       
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  ١٣٩٨ بهمن ماهصـورتجـلسـات شـــورا در                            

  

  

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

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 فجـر، دهه اهللايوم فرارسيدن تبريك شهيد ابوالحسن داداشي و  نامه وصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، سركار خانم فاطمه شيرزاد، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد
  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 مجموعـه كمـك بـراي دوفـوريتي طـرح تـا كردند درخواست فاطميه، ايام فرارسيدن تسليت سپس آقاي حاجي پور رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، با
 اعضاي ميان در اتحاد كنم.مي قدرداني و تشكر محترم شورا اعضاي تمامي از شود و ادامه دادند: بنده ارائه بلوچستان و سيستان زدهسيل مردم به شهري مديريت

  .دهند ارائه مردم به را خود خدمات كه هستند تالش در همه و است شده گذشته از بيش شورا
 مسـائل بـه تـوجهي ترينكوچـك بـدون فراوان مشكالت وجود با هستيم. خوبي سپري شدن روزهاي شاهد ما: افزودند رشت اسالمي شهر محترم شوراي رئيس

  .هستند امور پيگير باشند رويتك و خود نام دنبال به آنكه بدون شورا اعضاي. دهندمي انجام را خود كار اي،حاشيه
 همـواره و كنندمي زيادي بسيار تالش ايشان. نمايم فراوان تشكر نوبخت دكتر آقاي جناب وخاك،آب  اين برومند فرزند از دارد جا: كردند تأكيد پور آقاي حاجي

 رودخانـه بحـث در و يافتـه ادامه رشت شهر هايرودخانه ساماندهي پروژه تا كردند موافقت نوبخت دكتر داشتم بنده كه سفري گذشته هفته. اندبوده ما كنار در
 را مـردم دل كه است مبارك و ميمون بسيار اتفاق، اين. شود آغاز مردم توجه مورد و بزرگ پروژه اين سال پايان از پيش تا شد گرفته نظر در الزم اعتبار زرجوب

 موضـوع ايـن. شـد خواهد زده زمين به تراموا افتتاح كلنگ جاري ماه شانزدهم: گفتند رشت، شهر اجراي دست در هايپروژه به اشاره با ايشان  .كرد خواهد شاد
 و خـورد خواهد زمين نيز بر آبي پارك كلنگ اسفندماه ١ تاريخ در. خوردمي زمين بر آن در تراموا كلنگ كه شد خواهيم شهري اولين و است خوبي بسيار اتفاق

  .باشد بومي افراد از مجموعه اين در نيرو جذب كه است مقررشده
 كـارت شهروندان همه براي زباله تفكيك جزبه  و است شده انجام موضوع اين فراخوان: داشتند اظهار زباله، تفكيك موضوع به اشاره محترم شورا سپس با رئيس

  .شد خواهد منعقد آن قرارداد آينده روز دو ظرف و شده انجام ربطذي مراجع از نهايي بررسي امروز و شودمي صادر شهروندي
 ١١٠ اميـدواريم سـال پايـان تـا كـه شـدهگذاشته  كار رشت شهر در فيبرنوري كيلومتر٥٠ :داشتند اظهار نيز الكترونيك شهر بحث خصوص در پور آقاي حاجي

 بتوانيم پاسخ الكترونيكي صورتبه را ربطذي مراجع استعالمات ٩٩ سال از پيش آزمايشي صورتبه  اميدواريم و شود كارگزاري شهر سطح در فيبرنوري كيلومتر
 رابـط افـراد حـذف همچنين باعـث و نشود گرفته مردم وقت شود كه باعث مي شد خواهد انجام الكترونيكي صورتبه  پروانه صدور قطعاً آينده سال در اما دهيم

 خيابان. شود ترافيكي موضوعات در نظم ايجاد باعث تواندمي موضوع اين: افزودند ايحاشيه هايپاركينگ پروژه هايپاكت بازگشايي به اشاره با ايشان  .شد خواهد
 رئيس محترم شـورا   .است افتاده اتفاق شورا عزيزان همكاري با تنها موضوعات اين گرفت. قرار اختيار در نيز مدنظر پاركينگ و شد خواهد بازگشايي نيز اقتصاد

خاتم االنبياء سپاه پاسداران انقالب اسالمي  سازندگي محترم قرارگاه فرمانده سعيد محمد دكتر آقاي جناب با ايجلسه آينده يكشنبه روز كردند؛ همچنين تأكيد
 بسيار تواندمي كه است رشت شهرداري زيرگذر بنده مشخص پيشنهاد و كنيم آغاز مجموعه اين با را پروژه دو الي يك توانيمما مي و شد خواهد برگزار تهران در

  .شود شهر ترافيك به كمك باعث و باشد مفيد
  از دستور ناطق اول:نطق پيش 

 كـارگران حقـوق چهارشـنبه روز تـا شـد مقـرر شـورا تلفيـق كميسيون جلسه در: گفتند شورا رئيسهمحترم هيئت عضو عليپور، سپس جناب آقاي محمدحسن
 حقـوق و اسـت نتيجهبي قطعاً پنجشنبه روزبه  پرداخت زمان انتقال و دارند قرار سختي شرايط در كارگران .نداد رخ اتفاق اين كه شود پرداخت رشت شهرداري
  .شودنمي نيز پرداخت روز اين در كارگران

  نمودند.مي ارائه را الزم توضيحات تأخير اين داليل خصوص در تا يافتندمي حضور شهرداري مالي مدير جلسه اين در بايد: دادند ادامه آقاي عليپور

 ٢/١١/١٣٩٨مورخ       ١٢٥جلسه شماره 
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 شـهرداري مالي مراودات بعد به اسفند ١٠ از: گفتند رشت، شهرداري شركتي كارگران حقوق نشدن پرداخت از گاليه ابراز در ادامه سركار خانم فاطمه شيرزاد با
 موضـوع اين به نسبت محترم شهردار رودمي انتظار و اندنكرده دريافت را خود مزاياي و حقوق رشت شهرداري كارگران كه است ماه سه از بيش. يابد مي كاهش

  .شود برخورد آنان با است مقصر پيمانكار اگر. شوند مشخص اندداشته قصور كارگران حقوق پرداخت عدم در كه افرادي بايد كند و ورود طور جدي به
 شـهرداري اسـت افتاده اتفاق شهرداري مناطق در پذيرفته و صورت هايكاريكم اگر: كردند تأكيد همچنين رشت اسالمي شهر شوراي رئيسهمحترم هيئت عضو
  .باشد آن پاسخگوي بايد

 شـنبهپنج روز تـا مـابقي و شـده واريـز حسـاببه  كارگران حقوق از تومان ميليارد ٤ حدود: داشتند اظهار محترم شورا رئيس پور، حاجي اسماعيل سپس آقاي
 و روبرفـت و  كـارگران حقـوق خصـوص در عزيزان همه دغدغه تا كرده تأمين را مدنظر مبالغ ساعت چند مدت ظرف توانستيم خوشبختانه. گرددمي پرداخت

  .گردد رفع سبز فضاي
  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 

 زدگانسـيل بـا همـدردي ابـراز و ايام تسليت رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، با  ذاكري در ادامه جناب آقاي دكتر بهراد
 فـيش ارائـه عدم و پسماند سازمان در شده منعقد قراردادهاي بحث در. شودمي شنيده ناگواري خبرهاي حجمي نيروهاي بحث در: گفتند بلوچستان، و سيستان
  .دارد وجود زيادي بسيار ابهامات كارگران به حقوقي
 از تـن ٣ امضـاي بـه اينجا به تا كه شهرداري پسماند مديريت سازمان از تفحص و تحقيق طرح شودمي پيشنهاد شورا ذاتي وظيفه به توجه با: دادند ادامه ايشان
  .گردد بررسي موضوع اين دادگستري رسمي كارشناس يك از استفاده با تا شود ارائه است، رسيده شورا حاضر اعضاي

 حمايـت موضـوع ايـن از تلفيـق كميسيون جلسه همانند نيز شما اميدوارم بنده: رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا افزودند
 حقوق پسماند كاركنان كهدرحالي رود؟مي كجا به شودمي رد و بدل پسماند حوزه در كه هاييپول شود مشخص بايد كه بزنيم را حرف اين شفاف باريك. نماييد
 از بسـياري. شـود انجـام شـورا مصـوبات پيگيـري مسـئوليت الزم است بحث و شودنمي اجرا شورا مصوبات زيرا باشند، اعتمادبي شورا به دارندحق  مردم. ندارند

: داشتند اظهار پسماند، سازمان رئيس و شورا رئيس خانوادگي نسبت به اشاره محترم شورا با عضو  .است اراده نيازمند آن اجراي و ندارد پول به نياز شورا مصوبات
 بنـده خوب دوست ايشان اما اند،نكرده امضا را طرح اين شورا اعضاي از برخي دارد حضور پسماند مديريت سازمان در پورحاجي عليرضا آقاي اينكه علت به شايد
  .بگذرم خود شورايي وظيفه از توانمنمي دوستي به بنا بنده و است

 دكتـر آقـاي داشـتم انتظار بنده. كنممي امضا را طرح اين شخصاً خودم بنده. باشد باشد، خواهدمي كه هركس: گفتند محترم شورا رئيس پور سپس آقاي حاجي
 يـك اينكـه اما. ايستممي مقابلش كند تخلفي خواهدمي هركسي ندارد فرقي هيچ بنده براي دانيدمي شما ذاكري، آقاي بردند،نمي اسم سايت، يك مانند ذاكري
 اكنـون و بـود شـهرداري در پور حاجي عليرضا بيايم شورا به بنده اينكه از پيش كه است شرايطي در... و دارد امنيت و است فالني برادرزاده نفر يك بگويد رسانه

  .گيردمي قرار الشعاعتحت اينجانب دارد خاطر به و خوردمي را بنده اسم چوب دارد تنها
 تخلفي. نيست مهم برايم فرد و ندارد اهميتي من هيچ براي. نبريد اسم حداقل. نشويد زرد هايرسانه با همگام كه است اين بنده خواسته: ايشان در ادامه افزودند

 هـاآن. تواننـدنمي هرگـز. باشـند دلسـوزتر شهر اين براي من از توانندنمي هاآن كه گويممي راحت خيال با را اين اما. شود برخورد بايد باشد پذيرفته صورت اگر
  هرگز اين كار را نخواهيم كرد.نيستيم و  دادن باج اهل ما. كنند دريافت باجي و بگيرند ايمشاوره يك كه هستند اين دنبال
 وقت به ما اما. بنده روز يك حاال و منش عاقل آقاي روز يك ذاكري، آقاي روز يك شيرزاد، خانم روز يك رمضانپور، آقاي روز يك: كردند تأكيد محترم شورا رئيس

  .گوييممي سخن افراد با قانون با و خودش
   نطق پيش از دستور ناطق سوم:

 اهللايـام بـودن پـيش در ماه و بهمن فرارسيدن به اشاره دكتر احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا، باسپس جناب آقاي 
 داشتند ورحض تهران در يكشنبه روز دوستان: گفتند و كردند تشكر و تقدير محترم رشت شهردار محمدي حاج دكتر ناصر و رسولي آقايان؛ دكتر رضا از فجر، دهه

  .داد خواهند توضيح ايشان را جلسه جزئيات كه داشتند كشور وزير معاون با ديداري رسولي دكتر آقاي و
 كارشـناس و ترافيـك عـالي شـوراي بحث پيرامون و جلسه اين در: داشتند اظهار نوبخت، آقاي دكتر با ديدار و گفتگو براي الزم هايهماهنگي به اشاره با ايشان

 تالش سال ٢ حدود رشت شهر براي ما آنكه عليرغم شديم متوجه اينكه ديگر موضوع. پذيرفت صورت هاي الزمرايزني و هاصحبت ريزيبرنامه و مديريت سازمان
 بـه اقـدام كشور شهر اولين عنوانبه ماهدي  ١٧ روز است قرار ساله، ٢روال طي بدون خود ارتباطات واسطهبه شيراز شهر شود، رديف داراي تراموا پروژه تا كرديم
 ايـن بهمـن ١٥ روز از نماييم تا بتوانيم پيش را أخذ كشور ترافيك عالي شوراي مجوز شهر ما آن از پيش تا شديم پيگير دليل همين به و نمايد تراموا زني كلنگ

  .دهيم را انجام كار
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 واگن هزار ٢ حدود اقتصاد شوراي آنكه به توجه با كه باشدمي يورو ميليون ١٧٠ ارزش به تراموا هايواگن خريد بحث ديگر موضوع: افزودند آقاي دكتر رمضانپور
  .شد اضافه ليست آن به نيز رشت نام بود، گرفته نظر در شهرهاكالن براي

 معـاون بـا ديـدار جهـت الزم هـايهماهنگي بابـت رمضـانپور آقاي احمد از تشكر با رشت شهر محترم شوراي اسالمي عضو رسولي، آقاي دكتر رضا نيز ادامه در
 شـهر بـراي موهبـت يك و است سخت بسيار كرد برگزار مؤثر جلسه يك همآن  و كالن سطح در جلسه يك كوتاه فرصتي در بتوان كهاين: گفتند جمهور،رئيس
 خاصـي اميـدهاي و بـيم بـا جلسـه اين ولي شد برگزار خوبي جلسه كه بگويم بايستمي نژاد جمالي آقاي دكتر با جلسه خصوص در: افزودند ايشان .است رشت
  .بود باكيفيتي بسيار جلسه نوبخت، دكتر با جلسه اما بود. همراه

  .دهيم ادامه رشت شهر براي را مسير اين بتوانيم اميدوارم و است مهم و سنگين بسيار كشور در و نقل حمل بزرگ البي به ورود: كردند تأكيد آقاي رسولي
 كمـك رشـت شـهر در كشـور ترامـواي خط اولين اندازيراه در كه كساني تمامي از تشكر و تقدير با محترم رشت شهردار محمدي،حاج  سپس آقاي دكتر ناصر

  .داشت خواهيم را تراموا پروژه زني كلنگ كه باشيم كشور در شهر اولين ما تا شد خواهد اضافه رشت شهر هاياولين به ديگر مورد يك خوشبختانه: گفتند كردند،
  .است يافته افزايش %٢٠ ،٩٨ سال به نسبت مبلغ اين كه شده گرفته نظر در تومان ميليارد ٨٧٥ مدنظر بودجه: گفتند ،١٣٩٩ سال بودجه خصوص در ايشان

 هايدارايي و تملك نيز %٢ و ايسرمايه دارايي و تملك سهم %٥٥ و ايهزينه بخش سهم %٤٣، ١٣٩٩ سال بودجه در: دادند ادامه آقاي دكتر ناصر حاج محمدي
  .دهدمي تشكيل را مالي

 تبـديل اداري واحـد يك به نيز هاسازمان از ديگر برخي و بود خواهد همراه مديره هيئت اعضاي و اسم تغيير با هاسازمان از برخي كردند: تأكيد همچنين ايشان
 توجه با را الزم اقدامات بايستمي و شد خواهد حذف كشور وزارت از سازمان كلمه كلي صورتبه . شد خواهد تبديل فاوا اداره به فاوا سازمان مثال براي. شوندمي
  .گردد ثبت موسسه صورتبه بايد بماند باقي سازماني است قرار اگر و دهيم انجام موجود فرصت به
  

  :  اعالم وصول طرح ها و لوايح
در دبيرخانـه شـورا بـه پيوسـت  ٢٩/١٠/٩٨مـورخ  ٢١٦٨ثبت شده به شماره  ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ــ اليحه شهرداري رشت به شماره ش١

اي سهم بودجه هزينـه ،(معادل هشتصد و هفتاد و پنج ميليارد تومان)ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٨شهـرداري رشت با مبلغ ١٣٩٩بودجه پيشنهادي سال 
ريال) و تملك دارايي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠٥/٤درصد (به مبلغ  ٥٥اي ريال) و سهم بودجه تملك دارايي سرمايه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٤٥/٣درصد (به مبلغ  ٤٣

ــالي  ــغ  ٢م ــه مبل ــال) و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠درصــد (ب ــتري ــا (پيوس ــروژه ه ــالي پ ــامين م ــذاري و ت ــرمايه گ ــين پيشــنهادهاي س ــغ يهمچن ــه مبل ) ب
نظر و اخذ رأي ضـمن مخالفـت بـا و تبادل ردار محترم رشت تقديم شورا گرديد و پس از بحث، با قيد يك فوريت توسط شهريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠/٤

  هاي ذيربط ارجاع شود.يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت  عادي به كميسيون
  

  دستورات جلسه :

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

١  
  

 ٢١٧٧ثبـت شـده بـه شـماره    ٢٩/١٠/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٧٨٧٤اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ

رشت در نظر دارد؛ نسـبت بـه پرداخـت در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهــرداري  ٣٠/١٠/٩٨مورخ 

بـا  زدگان استان سيستان وبلوچسـتانمالي به سيلكمكميليون تومان)  نجاهريال (پ ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠مبلغ 

خانمان شدن بسياري از هموطنان عزيز گرديده توجه به حادثه ناگوار سيل در استان مذكور كه سبب بي

كمك به خسـارت "خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنوان ٤١٦٠٤است و از محل رديف اعتباري 

ديـف اعتبـاري و با توجه به كمبود اعتبار كد مذكور با كسر مبلغ فوق از ر "ديدگان حوادث غيرمترقبه

  اقدام نمايد. ٤١٦٠٤تشويقي)و اضافه نمودن به رديف اعتباري (هدايا وپرداختهاي ٤١٧٠٢

  
  
  
  
  
  
  
  

    

 



  
  
  
  
  
  

 
٦٤ 

 

  *متن مصوبه شورا : 
به با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري با توجه به پيشنهاد اعضاي محترم شورا، مبني بر كمك مالي به سيل زدگان استان سيستان و بلوچستان 

كمـك بـه "خدمات شهري بودجه سال جاري، تحـت عنـوان ٤١٦٠٤و از محل رديف كد اعتباري ميليون تومان) نجاهريال(پ ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠مبلغ 
(هدايا و پرداختهاي تشـويقي) و  ٤١٧٠٢و با توجه به كمبود اعتبار كد مذكور با كسر مبلغ فوق از كد اعتباري "خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه

  .گرديد و مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت ٤١٦٠٤د اعتباري  اضافه نمودن به ك

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١

          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -          

    -  ٨  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  

  دستور جلسه  رديف
نظـــــــــــر 

  كميسيون
  ذيـربـط

  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٢  
  
  
  
  
  ٢ـ١
  
  
  
  

نامه فرمانداري و رئيس محترم هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسالمي شهرستان رشت به شـماره 

در دبيرخانه شـورا  ٢٣/١٠/٩٨مورخ  ٢١١٨ثبت شده به شماره  ٢٢/١٠/٩٨مورخ  ٩٢٠٥/١/٩٨/٨٠٢٩

شـوراي  ٤/١٠/٩٨مصوبات صورتجلسه يكصد و بيست و دومين جلسه مـورخ  ٢و  ١در خصوص بند 

  به شرح:    اسالمي شهر رشت

 ٣ميليارد ريـال نقـدي و  ٥/٤ميليارد ريالي ( ٥/٧مصوبات دائر بر كمك  ٢و  ١پيرامون بند هاي  -

ميليارد ريال غير نقدي) شهرداري رشت به هر يك از دو باشگاه فوتبال سـپيدرود و دامـاش؛ بـر 

وجهي از محـل  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ج.ا.ا. پرداخت هرگونه ٩٤ماده  ٢اساس تبصره 

بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است همچنين مصرف اعتبارات 

كمك به سازمان فرهنگي و ورزشي) اختصاص به كمك و  –بودجه  ٢/٤١٦٠٧بودجه (رديف  ١٦ماده 

دي پرداخت به بخش عمومي دارد. بنابراين شايسته است ضمن اعالم تحقق بودجه و وصول درآمـ

دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ نمايند نسبت به رفع ابهـام و اصـالح  ١٣٩٨شهرداري رشت در سال 

  مصوبه مذكور اقدام الزم معمول و جهت اعالم نظر به فرمانداري اعالم گردد. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٦٥ 

 

 *خالصه مفيد مذاكرات :

 شـورا، جلسـات مصـوبات مورد در رشت شهرستان فرمانداري اعتراضات خصوص در رشتپور رييس محترم شوراي اسالمي شهر  حاجي آقاي اسماعيل
  شود. اصالح بايستمي و بوده صحيح كه است گرفته ايراد فرمانداري مدنظر، ماده كردن وارد اشتباه دليل به اعتراض نخست مورد در: داشتند اظهار
 موضـوع اين كه شود لحاظ بودجه تحقق موضوع كه داشت وجود اياصالحيه سپيدرود و داماش هايتيم به مالي كمك بحث در اينكه به اشاره با ايشان
 .گرفت قرار ما پذيرش مورد

  :گردد اعالم گرديد مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر*متن مصوبه شورا : 
ميليارد ريال نقدي و  ٥/٤ميليارد ريالي ( ٥/٧شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر كمك  ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٢٢مصوبات صورتجلسه  ٢و  ١در خصوص بند 

  ميليارد ريال غير نقدي) شهرداري رشت به هر يك از دو باشگاه فوتبال سپيدرود و داماش؛ ٣
اع استانداري گـيالن كـه مفـاد آن طـي نامـه ي سرپرست محترم اداره كل امنيتي و انتظامي و اتب ٢٦/١/٩٨مورخ  ٢٢٨١/م/٢١٣برابر نامه ي شماره ي 

فرمانداري محترم، مبني بر لزوم حمايت مالي و مساعدت در پرداخت هزينه هاي لجستيكي دو تيم مزبور،  ١٠/٢/٩٨مورخ   ٧٧٧/١/٩٨/٨٠٢٩شماره ي 
 به دليل وضعيت بحراني و شرايط حساس اين تيم ها، به اين شورا اعالم گرديده است.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبني بر منع هزينه كرد از محل بودجه كل كشور براي ورزش حرفه اي  ٩٤ماده  ٢رده اشاره به تبصره در اعتراض وا
شده است، در حاليه كمك مصوب شده از محل اعتبارات و درآمدمكتسبه شهرداري رشت پرداخت خواهد شد و ارتباطي به بودجه كل كشـور و مسـتند 

 ندارد.ارائه شده 

باشد شهرداري رشت شامل كمك به سازمان هاي وابسته شهرداري به تفكيك مي ١٣٩٨ـ كمك به ساير موسسات در بودجه مصوب سال  ٤١٦٠٧رديف 
در بودجه مصـوب بـوده و خـود  ٤١٦٠٧(كمك به سازمان فرهنگي ورزشي) زير كد رديف اعتباري  ٢/٤١٦٠٧كه در مورد اشاره در اليحه مربوطه رديف 

(حمايت از تيم ها، هيئت ها و باشگاه هاي ورزشي) مي باشد كـه  ٣/٢/٤١٦٠٧(بابت ارائه خدمات فرهنگي و ورزشي) و  ١/٢/٤١٦٠٧امل دو كد فرعي ش
 رديف مورد اشاره در متن اليحه زير كد اصلي بوده و در برگيرنده كد حمايت از تيم ها، هيئت ها و باشگاه هاي ورزشي مي باشد.

يوست، بسياري از شهرداري هاي كشور داراي تيم هاي حرفه اي در رشته هاي مختلف از جمله فوتبال حتي در ليگ برتر هستند بنـابراين برابر ليست پ
  كمك و حمايت مالي از تيم هاي ورزشي محبوب استان از محل بودجه شهرداري نمي تواند محل ايراد باشد.

  

  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -          

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
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  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٢  
  

نامه فرمانداري و رئيس محترم هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسالمي شهرستان رشت بـه شـماره 

در دبيرخانه شـورا در  ٢٣/١٠/٩٨مورخ  ٢١١٨ثبت شده به شماره  ٢٢/١٠/٩٨مورخ  ٩٢٠٥/١/٩٨/٨٠٢٩

شـوراي اسـالمي  ٤/١٠/٩٨مصوبات صورتجلسه يكصد و بيست و دومين جلسه مورخ  ٤خصوص بند 

  شهر رشت به شرح:

ريالي شهرداري از خـانم گودرزونـد ٠٠٠/٧٩٢/٨٩٥مصوبات دائر بر تقسيط مطالبات ٤پيرامون بند  -

اصـالحي  ٣٢(همسر آقاي نوروزعلي خسروي ـ همكار بازنشسته شهرداري رشت)؛ به موجـب مـاده 

ها ((به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبـات خـود را بـا نامه مالي شهرداريآيين

قساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شـهردار بـه تصـويب شـوراي ا

اسالمي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد.)) بنابراين تكليـف شـهرداري پيشـنهاد دسـتورالعمل 

تقسيط و اختيار شورا در تصويب اين دستورالعمل مي باشد. لذا تصويب تقسـيط مـوردي مطالبـات 

خانم گودرزوند بدون پيش پرداخت مغاير قانون و تبعيض محسوب مي گردد.                                                   شهرداري از 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :گردد اعالم گرديد مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر*متن مصوبه شورا : 
ريالي شهرداري از خانم ٠٠٠/٧٩٢/٨٩٥شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص تقسيط مطالبات  ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٢٢صورتجلسه ٤بند درخصوص 

  گودرزوند (همسر آقاي نوروزعلي خسروي ـ همكار بازنشسته شهرداري)؛
ميليون تومان  ٥٠هرداري تقسيط مطالبات تا دستورالعمل تقسيط مطالبات شهرداري، براي پرسنل شاغل و بازنشسته ش ٥ماده  ٤به استناد تبصره 

  ماهه پيش بيني شده است.  ٣٦بدون پيش پرداخت و با اقساط حداكثر 
همسر خانم گودرزوند نيز از پرسنل بازنشسته شهرداري بوده و مشمول مزاياي درنظر گرفته شده در اين بند هستند. فلـذا در راسـتاي كمـك بـه 

ن پيش پرداخت كل مطالبات ايشان را كه باالتر از سقف دستورالعمل مصوب مي باشد نمـوده اسـت. شـوراي ايشان شهرداري تقاضاي تقسيط بدو
  اسالمي شهر نيز در راستاي مساعدت با ايشان ، با موضوع موافقت نموده است.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
         اسماعيل حاجي پور  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -          

    -  ٨  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

  ٢ـ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نامه فرمانداري و رئيس محترم هيأت تطبيق مصوبات شـوراهاي اسـالمي شهرسـتان رشـت بـه شـماره  

در دبيرخانـه شـورا در  ٢٣/١٠/٩٨مـورخ  ٢١١٨ثبت شده به شـماره  ٢٢/١٠/٩٨مورخ  ٩٢٠٥/١/٩٨/٨٠٢٩

شوراي اسـالمي  ٤/١٠/٩٨مصوبات صورتجلسه يكصد و بيست و دومين جلسه عادي مورخ  ٦خصوص بند 

  شت به شرح:شهر ر

قانون شهرداري وظيفه شهرداري حفظ و اداره كـردن دارايـي منقـول و غيـر  ٥٥ماده  ٧به موجب بند  -

منقول متعلق به شهر است و وظيفه آن شورا نظارت بر حسن اداره و حفـظ سـرمايه و داراييهـا و امـوال 

اي اسالمي كشـور و انتخـاب قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراه ٨٠ماده  ٨شهرداري براساس بند 

مصوبات دائر بر انعقاد تفاهم نامه اي توسط شهرداري رشـت بـا بانـك  ٦شهرداران مي باشد. بنابراين بند 

قرض الحسنه مهر ايران جهت مديريت برخي امور و تكليف شهرداري به تـرهين سـند ملكـي بـه ارزش 

بانك قرض الحسنه مهر ايران داراي ابهام مي  ميليارد ريال جهت أخذ وثيقه وام (كاركنان شهرداري) از١٥٠

باشد. لذا شايسته است نسبت به رفع ابهام اقدام الزم معمول و جهت اعالم نظر به اين فرمانـداري اعـالم 

  گردد.

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  *متن مصوبه شورا : 
  :گردد اعالم گرديد مقررمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا 

شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص انعقاد تفاهم نامه اي توسط شهرداري رشت بـا بانـك  ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٢٢صورتجلسه ٦درخصوص بند 
 قرض الحسنه مهر ايران؛

افت تسهيالت بـدهكاران بـه طرح پرداخت عوارض و بدهي (در قالب دري"عبارت مديريت برخي امور اشاره به موارد پيشنهادي در اليحه شامل 
)، طرح خريـد كـاال و %٤شهرداري)، طرح مساعده مهر (در قالب پرداختي به كاركنان به ميزان حقوق ماهيانه با بازپرداخت يك ماهه و كارمزد 

يالت از محل خدمات ايراني براي پرسنل، طرح حمايتي بانك با اشخاص حقوقي و طرح اعتبار در حساب جاري اشخاص حقوقي و پرداخت تسه
  دارد . "سپرده ويژه بانك 

از سوي شورا موافقت شده است. ماهيت اين طرح نيز عبارت است از  "طرح مساعده مهر"از موارد فوق الذكر، صرفاً با انعقاد تفاهم نامه در قالب
ميـزان مبلـغ حقـوق پرسـنل در قالـب اينكه چنانچه شهرداري در پرداخت به موقع حقوق پرسنل با مشكل مواجه گردد بانك طرف قرارداد به 

گـردد. هـدف از اجـراي و مدت بازپرداخت يك ماهه به شهرداري پرداخت و از همان محل حقوق پرسنل واريز مي %٤تسهيالت با بهره ساليانه 
  اين طرح نيز پرداخت به موقع حقوق و مزاياي پرسنل مي باشد. 

  وان وثيقه وام پرداختي به شهرداري رشت مي باشد.وام به شهرداري پرداخت مي گردد و ترهين ملك به عن
شوراي اسالمي شهر رشت نيز پس از بحث و بررسي موضوع با توجه به مشخص بودن ميزان، مدت، كارمزد و نحوه بازپرداخت و همچنين هدف 

ت شوراها ...، بـا انعقـاد تفـاهم نامـه در قانون تشكيالت، اختيارات و انتخابا ٨٠ماده  ١٣از اجراي طرح و اخذ تسهيالت موصوف، مستند به بند 
  قالب طرح مساعده مهر و اخذ تسهيالت توسط شهرداري در اين قالب با شرايط مندرج در صورتجلسه موافقت نمود. 

  
  



  
  
  
  
  
  

 
٦٨ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -            

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  

  دستور جلسه  رديف

نظـــــــر 

  كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٣ـ١
  
  

محترم هيـأت تطبيـق مصـوبات شـوراهاي اسـالمي شهرسـتان رشـت بـه شـماره  نامه فرمانداري و رئيس

در دبيرخانه شورا در خصـوص  ٣٠/١٠/٩٨مورخ  ٢١٧٦ثبت شده به شماره  ٣٠/١٠/٩٨مورخ  ٩٧٥١/١/٩٨/٨٠٢٩

شوراي اسـالمي شـهر رشـت بـه  ١١/١٠/٩٨مصوبات صورتجلسه يكصد و بيست و سومين جلسه مورخ  ٤بند 

  شرح:

اصل سوم قانون اساسي، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمـام  ٩ب بند اوالً به موج -

زمينه هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است كه دولت براي تحقق آن بايد همه امكانات خود را به كار گيرد 

حقوق مساوي برخوردارنـد و رنـگ، قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از  ١٩و مطابق اصل 

قانون اساسي، همه افـراد ملـت اعـم از زن و  ٢٠نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بودو مطابق اصل 

مرد، يكسان در حمايت قانوني قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي،اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـا 

 ٧٧ن شورا بدون رعايت مفاد اين اصول مؤدياني را كه نزد كميسيون ماده رعايت موازين اسالم برخوردارند لك

مصـوبات مسـتثنا كـرده   ٤اعتراض كنند از شمول جايزه تشويقي ساخت و ساز در شهر رشت موضـوع بنـد 

مصوب  -قانون رفع موانع توليد، رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ٥٩وجاهت قانوني ندارد. ثانياً طبق ماده 

) نقدي عوارض صدور پروانه ساختمان شامل درصد تخفيفي حداكثر تـا نـرخ %١٠٠پرداخت صد در صد(-١٣٩٤

 ٣،  ٤ــ٤، ٢، ١مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود كه به تصويب شوراي اسالمي شهر مي رسد. لذا بندهاي 

اير عـوارض مغـاير قـانون مصوبه مذكور از حيث تسري دامنه شمول قانون به س ٧، بند٦-٤بند  ٢تبصره  ٦ـ 

نـرخ "، مقرر گردد:٨/٤/١٣٩٥است. ثانياً شوراي پول و اعتبار در يك هزار و دويست و بيستمين جلسه مورخ 

 "درصد تعيين مـي شـود.١٨سود تسهيالت عقود غير مشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري حداكثر معادل 
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درصـد و  ٢٠خفيف موصوف را در شش ماه اول سـال ) مصوبه كه درصد ت١بنابراين ستون اول جدول ذيل بند (

صد در صد عوارض  ٤-٤و سايز و ساير تشويق ها)) و بند ١درصد مازاد بر تشويقي بند ١٠ذيل آن كه (( ١تبصره 

درصـد وجاهـت  ١٨احداث مساجد، اماكن فرهنگي و ورزشي و مراكز بهداشتي و درماني مقرر كرده زائـد بـر 

-١٢٨٢، ١٢/٩/١٣٧٠مـورخ  ١٢١-١٢٢مسـتنداً بـه آراي وحـدت رويـه شـماره  قانوني نخواهد داشـت. ثالثـاً

قانون مـدني تسـري  ٤هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقنن به شرح ماده  ٢/٩/١٣٨٨-٦٤٨و  ٧/١١/١٣٨٦

قوانين و مقررات را صرفاً معطوف به آينده قلمداد نموده و منحصراً در مورد قوانين اجازه عطف بماسبق نمودن 

مصـوبات كـه درصـد تخفيـف  ٤-٤و  ٣شده و ساير مقررات برخوردار از اين اختيار نيستند. بنابراين بند  داد

قـانون  ٨٠مـاده  ٦صدرالذكر را به پروانه هاي سابق الصدور تسري داده مغاير قانون است. رابعاً به موجب بنـد 

وظيفه شوراي اسالمي شهر تشويق تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 

و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دسـتگاههاي 

مصوبه كه به جاي تشويق توسعه مراكز گردشگري و تفريحي احداث ساير مراكـز و  ٤-٤ذيربط است لكن بند 

 ٢٠/٥/١٣٨٨-٣٠٩٦/٧ت. خامساً همان گونه كه در نظريات بناها را مورد تشويق قرار داده است مغاير قانون اس

اداره كل حقوقي قوه قضائيه تصريح شده چنانچه مالك شخصاً طـرح تفصـيلي را در  ٣٠/٩/١٣٨٨-٦١٢٦/٧و 

ملك خود پياده نمايد و يا داوطلبانه بر اساس پروانه ساختماني هنگام نوسازي برهاي اصالحي طرح مصـوب و 

قانون شهرداري را انجام دهد در اين صـورت نمـي توانـد بهـاي آن  ١٠٠ماده  ٦بصره يا عقب نشيني موضوع ت

قسمت از زمين را كه در اثر اجراي طرح تعريض معبر يا خيابان و مانند آن قرار گرفتـه از شـهرداري مطالبـه 

را بپـردازد. نمايد لكن اگر شهرداري رأساً اقدام به تملك زمين يا ملك يا تعريض آن بنمايـد بايـد قيمـت آن 

كه عقب سازي هاي ناشي از رعايت برهاي اصالحي را به كسر مساحت عقب سـازي و عقـب  ٤-٦بنابراين بند 

نشيني (از سند مالكيت) موكول نموده وجاهت قانوني ندارد. سادساً نماي شهري تابع ضوابط و مقررات مصوب 

كه الگوي نما، معماري داخلـي و  ٣ـ ٦، ٢ـ ٦ و ١-٦، ٦عالي شهرسازي و معماري ايران است.لذا بندهاي شوراي

محوطه سازي باز ساختمان را در حدي كه صرفاً به تأييد شهرداري بسنده كرده مغاير مقررات است. سابعاً بـه 

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي  ١٦موجب ماده 

مسكن در بافتهـاي فرسـوده شـهرها مشـمول تخفيـف حـداقل پنجـاه درصـد كم درآمد و طرحهاي توليد 

مي باشد. دولت موظف است معادل صـد  )هزينه هاي عوارض صدور پروانه ساخت و تراكم مجاز ساختمان%٥٠(

) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري ها ... را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايـد. %١٠٠در صد (

مصوبه كه عوارض ديگر و ساختمان هاي غير مسكوني را نيز مشمول اعطـاي تخفيـف مـذكور  ٩بند بنابراين 

 ٩بنـد  ٣كرده و در صورت تخلف ساختماني اين تخفيفات را سلب مي نمايد مغاير قانون است. بعالوه تبصـره 

خارج از حدود  درصد مازاد بر تخفيف موصوف كرده ١٠مصوبه كه برخي اشخاص حقيقي و يا حقوقي را مشمول 

اختيارات آن شوراست. ثامناً شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع بـه عـوراض عـالوه بـر توجـه بـه 

آيـين نامـه اجرايـي  ١٤سياست هاي كلي قوانين برنامه و بودجه، سياست هاي عمومي دولت را به شرح ماده 

قـانون  ٥مـاده  ٣ند. به موجب تبصـره نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر مراعات نماي

قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين و مقررات مربوط بـه اعطـاء ٥٠ماده  ٣موسوم به تجميع عوارض و تبصره 

تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي گردد. مطـابق بنـد (ش) 

ارض بايد بدون تبعيض و ايجاد امكانات عادالنه براي همه باشد. لذا بندهاي آيين نامه ياد شده وضع عو ١٤ماده 

درصد جايزه خوش حسابي (تخفيف) عوارض كسب و پيشه و حرف خاص مؤديـان در  ١٠مصوبه دائر بر ٢٠و  ١٩

هنگام وصول و مشاغل مستقر در پياده راه فرهنگي رشت بدون داليل موجه قانوني ناديده گـرفتن عـدالت و 

  درصد جريمه ديركرد از سايرين تلقي مي گردد. ١٠ير با اصل سوم قانون اساسي و مفهوم مخالف آن أخذ مغا
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  *متن مصوبه شورا : 
  :گردد اعالم گرديد مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر

 ؛"٩٨اصالح برخي مواد جايزه تشويقي سال "شهر رشت در خصوصشوراي اسالمي  ١١/١٠/٩٨مورخ  ١٢٣صورتجلسه ٤درخصوص بند 

قطعي است و شهرداري نمي تواند تصميم كميته اي خارج از بدنه شهرداري ٧٧قانون شهرداري ها، تصميم كميسيون ماده  ٧٧برابر ماده  اوالً :
  را كه عنوان راي قطعي و الزم االجرا را دارد تغيير دهد.

قانون رفع موانع توليد را بتوان به موارد صدور پروانـه  ٥٩در ماده  "صدور و تحويل پروانه ساختماني  "به نظر مي رسد منظور از عبارت  ثانياً :
اصالحي و پروانه تمديد شده نيز تسري داد. چرا كه در همه موارد فوق مجوزي كه از سوي شهرداري صادر مي شود پروانه و جواز ساخت و ساز 

و اجازه ساخت بناء جديدي صادر مي گردد و نام گذاري هاي متفاوت نمي تواند ماهيت امر را كه در همه گزينه هاي فـوق الـذكر يكسـان بوده 
هست تغيير دهد. ضمن اينكه قانون رفع موانع توليد يك قانون خاص در حوزه شهرسازي نمي باشد كه به صـورت خيلـي ريـز و تخصصـي بـه 

و قريب به يقين مفهوم پروانه ساخت را بتوان يك مفهوم كلي كه هدف قانون گذار را نيز كه حذف موانع توليد در بخش مسائل ورود كرده باشد 
ساخت و ساز هست در نظر گرفت و شامل اصالح و تمديد پروانه و حتي توسعه بنا كه خود صدور پروانه و مجوز جديدي براي اضافه كردن بناء 

  جديد هست دانست.
درصد عنوان شده است ارتباطي به مبحث تشويق در پرداخت عوارض كه به تصريح ماده  ١٨درخصوص نرخ سود بانك ها كه تا سقف همچنين 

جنبه كاهشي و تخفيف را دارد نمي تواند داشته باشد.  در بندهاي مذكور شهرداري سود و بهره اي بر پرداخت ها تحميل نكرده است بلكـه  ٥٩
 كه بود خواهد تخفيفي درصدي شامل نقد صورت به درصد عوارض صد ... پرداخت "استناد ماده مزبور مبني بر اينكه  پرداخت هاي نقدي را به

مشمول تشويق قرار داده است. ضمن اينكه ميزان تخفيف را محدود به چيـزي ننمـوده و دراختيـار  "ميرسد...  شهر اسالمي شوراي تصويب به
  شوراي اسالمي شهر قرار داده است.

تاريخ اتمام عمليات ساختماني بايد در پروانه ذكر گردد و به اشتباه در تعدادي از پروانه هاي صادره در گذشته درج نشده است تا مـالك  ثالثاً :
عمل و اعتبار قرار گيرد. از اين رو ضمن رفع اين ايراد در امر صدور پروانـه هـاي سـاختماني ، ايـن بنـد جهـت رفـع معضـل و تعيـين تكليـف 

  خصوص پروانه هايي كه با اين نقيصه صادر شده بودند پيش بيني شده است.در
صرفاً در راستاي تشويق احداث اماكن ديني ، فرهنگي ، ورزشي و بهداشتي تدبير شده است. ضمن اينكه اين تخفيفات مسـتند  ٤-٤بند  رابعاً :

ها تعيين نكرده و تشويق هاي مستند به اين ماده قانوني مي تواند شامل قانون رفع موانع توليد بوده كه هيچ محدوديتي در كاربري  ٥٩به ماده 
  همه انواع كاربري ها باشد.

دفترچه عوارض شهرداري است و مبين اين است كه مبنـاي محاسـبه و  ٥٩در مقام بيان نحوه محاسبه عوارض موضوع ماده  ٤-٦بند  خامساً :
حت عقب نشيني است و اشاره اي به اصالح سند مالكيت ندارد. و اصوالً تغييـر و ارتقـاء وصول عوارض اين ماده ، مساحت كل ملك منهاي مسا

  كاربري كه مبناي وصول اين عوارض هست در مساحت به كسر عقب نشيني رخ داده است و اين ماده صرفاً جنبه ي توضيحي دارد نه ايجادي.
ر طرح تفصيلي شهر و رونق سـاخت و سـاز در بخـش غيـر مسـكوني بـراي در راستاي توزيع خدمات عمومي در سطح بافت فرسوده د سابعاً :

  هاي غيرمسكوني نيز تسهيالتي پيش بيني شده است.پاسخگويي به نياز بخش مسكن و احياء بافت ناكارآمد، براي كاربري
م محل جذب و تجمع توريست مي باشد با عنايت به اينكه پياده راه فرهنگي رشت هم يك مكان تفريحي براي خود شهروندان بوده و ه ثامناً :

تالش شهرداري رشت به انحا مختلف ازجمله منظور نمودن تسهيالت اين بند جهت توسعه و رونق مشاغل فرهنگي و هنـري و بـه ويـژه بـومي 
  در اين محدوده در راستاي معرفي و شناساندن شهر رشت صورت گرفته است. "رشت شهر خالق خوراك "شهر رشت با محوريت 

  



  
  
  
  
  
  

 
٧١ 

 

         اسماعيل حاجي پور  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ٢
  

تطبيق مصوبات شوراهاي اسالمي شهرستان رشت بـه شـماره  نامه فرمانداري و رئيس محترم هيأت

در دبيرخانه شـورا در  ٣٠/١٠/٩٨مورخ ٢١٧٦ثبت شده به شماره  ٣٠/١٠/٩٨مورخ  ٩٧٥١/١/٩٨/٨٠٢٩

شـوراي  ١١/١٠/٩٨مصوبات صورتجلسه يكصد و بيست و سومين جلسه مورخ  ٦و٥خصوص بندهاي 

  اسالمي شهر رشت به شرح:

 ١٣٩٨ضوابط درآمدي و هزينه كرد اعتبارات بخشنامه بودجـه سـال ٤ب بند نظر به اينكه به موج -

بودجه مي بايد براساس صرفاً دستورالعمل نحوه هزينـه ١٧و  ١٦شهرداري هاي كشور اعتبارات مواد 

سـازمان شـهرداري هـا و  ٦/١١/١٣٩٥-٥٥٦١٣بودجه شهرداري ابالغي به شماره  ١٧و  ١٦كرد مواد 

مصوبات به ترتيب دائر بر تصويب مسـاعدت ٦و  ٥گردد. بنابراين بندهاي دهياري هاي كشور هزينه 

ميليون ريالي به آقاي بهنام تيماسي از حيث مداخلـه ١٤٧ميليون ريالي به آقاي حسين فرهي و ١٥٠

  شورا در جريان هادي امور شهرداري مغاير بخشنامه است.

      

 
  :گردد اعالم گرديد و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقررمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث *متن مصوبه شورا : 

  شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص مساعدت مالي به آقايان؛ حسين فرهي و بهنام تيماسي ؛ ١١/١٠/٩٨مورخ  ١٢٣صورتجلسه ٦و  ٥درخصوص بندهاي 

كمك به موسسات خصوصـي و "خدمات شهري بودجه سال جاري، تحت عنوان ٤١٧٠١كمك مالي به آقايان حسين فرهي و  بهنام تيماسي و از محل رديف كد اعتباري 

مصوب شوراي اسالمي شهر رشت كه مراحل قانوني را طي و قطعي و الزم االجرا شده ، صـورت گرفتـه اسـت.  ١٧و  ١٦مستند به دستورالعمل هزينه كرد مواد  "اشخاص

ت بوده و آقاي فرهي به دليل بيماري و عدم انعقاد بيمه تكميلي از سوي شهرداري ، دچار مشـكالت مـالي ضمن اينكه نامبردگان هر دو از پرسنل شاغل در شهرداري رش

ده اسـت در راسـتاي عديده شده و آقاي تيماسي نيز از رانندگان خوب شهرداري رشت است كه دچار سانحه تصادف شده است و بيمه تمام خسارات وارده را تقبـل ننمـو

  رديد نيمي از خسارات وارده در قالب كمك مالي و نيمي ديگر در قالب تسهيالت به وي انجام گيرد.كمك به نامبرده مقرر گ

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي



  
  
  
  
  
  

 
٧٢ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
  

ثبت شده به شماره  ١٤/١٠/٩٨مورخ  ١٨٠٠٠٧رـنامه شهرداري رشت به شماره ش 

 ١٩١٨٤٣/٠٤٠در دبيرخانه شورا، منضم به تصوير نامه شماره  ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٩٦٩

سازمان كل محترم بازرسي استان گـيالن درخصـوص واگـذاري  ١٢/٨/٩٨مورخ 

بـرداري مـوجر از ساختمان(عرصه و اعيان) وارش و تعيين مدت اجاره براي بهره

، با عنايت به بررسي هاي انجام شده  و در راسـتاي پيشـنهادهاي عين مستأجره

سازمان و همچنين رعايت قانون و ضوابط مربوط به روابط موجر و مستاجر و حفظ 

حقوق شرعي و قانوني شهرداري رشت و مستاجر قرارداد اصالحي اجاره و رعايت 

ايط قانوني وضعيت حاضر ملك متضمن بهينه سازي و تكميل و با لحاظ نمودن شر

كه هر سال بـر اسـاس  ١٣٩٨جهت تعيين ميزان اجاره بها از ابتداي دي ماه سال 

روش مقرر در قرارداد اصالحي در ميزان اجاره بها بازنگري خواهد شد بـه هيـأت 

كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و پس از مشخص شدن اجاره بها حسب نظر 

  كارشناسان به شورا ارائه خواهد گرديد.

  
ميسيون برنامه و بودجه و حقوقي ك

شــورا مطــرح و پــس از بحــث و 

بررسي با تمديد قـرارداد مـذكور از 

به مدت يكسال بـه  ١/١٠/٩٨تاريخ 

صورت ترك تشريفات با اخـذ نظـر 

ـــره كارشناســـان  ـــات ســـه نف هي

دادگستري موافقت شد. ضمن آنكه 

در صورت رضـايت شـهرداري و بـا 

تعيــين نــرخ مجــدد توســط هيــات 

ــرك  كارشناســي ــا ت ــره و ب ســه نف

  تشريفات قابل تمديد خواهد بود

  
١٢١  

  
  
  
  
  
  
  

  
٢٢/١٠/٩٨  
  
  
  
  
  
  

 
  بـــر واگــذاري ســاختمان (عرصــه و اعيـــان) وارش و تعيــين مــدت اجــاره بـــراي پيشــنهاد شــهرداري مبنــي *مــتن مصــوبه شـــورا : 

مدت يكسال به صورت ترك تشـريفات بـا اخـذ نظـر هيـات سـه نفـره به  ١/١٠/٩٨برداري موجر از عين مستأجره با تمديد قرارداد مذكور از تاريخ بهره
ره كارشناسان دادگستري به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛ در صورت رضايت شهرداري قرارداد مذكور با تعيين نرخ مجدد توسـط هيـات سـه نفـ

  كارشناسان دادگستري و با ترك تشريفات قابل تمديد خواهد بود.



  
  
  
  
  
  

 
٧٣ 

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالمي آرا اعضاء شوراي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -          

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢/١٠/٩٨مـورخ  ١٣٩٨ـ٦٥٢٥رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره ش 
در دبيرخانه شورا به پيوسـت  ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٩٦٦ثبت شده به شماره 

اصالحيه و وضـع برخـي از مـواد تعرفـه عـوارض و بهـاي خـدمات "
و همچنين دفترچه ارزش قيمت منطقه اي سـال  ١٣٩٩ پيشنهادي سال

تصويب، در راستاي تأمين منابع  جهت بررسي و"شهرداري رشت ١٣٩٩
درآمدي در زمينه اجراي پروژه هاي عمراني و تأمين هزينه هاي جاري و 
خدماتي برابر تعهدات ذاتي در چارچوب بودجه شهرداري و در راسـتاي 

خـدمات اجتمـاعي و لحاظ ارائهشهررشت بهاسالميسياستهاي شوراي
  عمراني به شهروندان محترم شهر رشت.

ــي ــه و در كميس ــنج گان ونهاي پ
كميسيون تلفيق شـورا مطـرح و 
پــس از بحــث و تبــادل نظــر 

اصالحيه و وضع برخي از مـواد "
تعرفه عـوارض و بهـاي خـدمات 

شـهرداري  ١٣٩٩پيشنهاد سـال 
رشت و همچنين دفترچـه ارزش 

بـا اصـالحاتي  "قيمت منطقه اي
  مورد موافقت قرار گرفت.

١٧  
  

١/١١/
٩٨  
  



  
  
  
  
  
  

 
٧٤ 

 

  *خالصه مفيد مذاكرات :
 صـحن در ٩٩ سـال در عوارض و خدمات بهاي تعرفه اليحه خصوص رمضانپور رييس محترم كميسيون توسعه و عمران شهري شورا، در آقاي احمد

 و بودجـه برنامـه، رئيس كميسـيون عنوانبه جذب آقاي از خصوص اين در بايد و است گرفته قرار بسيار بررسي مورد اليحه اين: اظهار داشتند شورا
 ايـن بررسـي بـراي زيـادي بسـيار تالش كه داشته باشيم ويژه تشكر اسالمي شوراي شهري توسعه و عمران مشاورين كميسيون همچنين و حقوقي
  .دادند انجام اليحه
 مـالك بود، اهميت مورد بسيار ما براي كه مواردي از يكي. شود انجام كار آن روي بر بايد و است اهميت مورد بسيار فوق موضوع: دادند ادامه ايشان

  .است شدهگرفته نظر در ايمنطقه پيِ يعني برد - برد نظر يك مردم منافع به توجه براي اساس همين بر دارايي؟ يا باشد پي ارزش آيا كه بود پي
 اينكه از بيشتر كه است اين شودمي ديده دولت توسط آنچه: بيان داشتند خصوص اين در رشت شهر محترم شوراي  اسالمي عضو رسولي آقاي رضا
 قيمـت افـزايش بـا نـه و هسـتم مخالف ايمنطقه قيمت افزايش با نه بنده. دارند تأكيد مصرف عوارض بر بيشتر يابد، افزايش توليد عوارض بخواهند
  .باشد داشته منطقي و معقول نمودار يك بايد افزايش اين گويممي بنده. معامالتي

 سـازي واقعي جز ايچاره ما: گفتند رشت اسالمي شهر شوراي بهداشت، محيط زيست و خدمات شهريرييس محترم كميسيون  ذاكري آقاي بهراد
  .هستيم سازي واقعي از ناگزير ما. هستيم مواجه ايعديده مشكالت با شهرداري در امروز ما. نگيريم نظر در را موجود واقعيت توانيمنمي. نداريم

 غير دولتي سازمان عمومي يك شهرداري: داشتند اذعان حمل و نقل و ترافيك شوراي اسالمي شهر نيزرييس محترم كميسيون  عبدالهي آقاي حامد
 بايد و است افزايش حال در شهرداري هايهزينه اكنون. ماند خواهيم خود هايهزينه در كنيم كسب درآمد مختلف هايبحث از نتوانيم اگر ما. است

  .باشيم داشته درآمد افزايش نيز اساس همين بر
 مـا شـود انجـام درآمـد كدهاي كردن واقعي اگر: رييس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر تأكيدكردند شيرزاد خانم فاطمه

 .شويممي مواجه كمتري مشكالت با حقوق پرداخت مباحث در و شد خواهيم روبرو مختلف مشكالت با كمتر

 *متن مصوبه شورا : 

و همچنـين دفترچـه  ١٣٩٩ اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خـدمات پيشـنهادي سـال"شهرداري درخصوصاليحه پيشنهادي 
  رأي مخالف، مورد تصويب قرار گرفت. ٣رأي موافق و  ٥(پيوستي) با "شهرداري رشت ١٣٩٩ارزش قيمت منطقه اي سال 

  
  ءامضا  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          رضا رسولي  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -            

    ٣  ٥  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  



  
  
  
  
  
  

 
٧٥ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٦
 

 *متن مصوبه شورا : 

هاي از جمله نامهشهرداري العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث
روز چهارشـنبه  ١٨رأس سـاعت  ٢٢/٩/٩٨مـورخ ٩٨-٦٢٩٧-رفو ش ١٤/١٠/٩٨مـورخ  ٩٨-٦٤٦٥-رف، ش٢٣/٩/٩٨مورخ ٩٨-٥٨٠٦-رفشماره؛ ش

  برگزار گردد. ١٦/١١/٩٨مورخ 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          رضا رسولي  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          بهراد ذاكري  ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          محمد حسن عليپور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -  -  -      
١٠  -  -  -      
١١  - -  -        

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  با ذكر صلوات پايان يافت.٢١جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٧٦ 

 

  
  
  
(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل سـاختمان ، يكصدو بيست و ششمينجلسه١٤/١١/٩٨مورخ  ٢٢٨٠براساس دعوتنامه شماره   

  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. حاجي پور با قرائت آياتي چند از كالم هستي شهر رشت به رياست جناب آقاي اسماعيلاسالمي  شوراي
   *دستور جلسات :

  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا
  ـ بررسي نامه هاي رسيده

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا؛
 البنين،ام حضرت وفات تسليت رشت، ضمن عرض سالم و شهر اسالمي محترم شوراي رئيس پور حاجي آقاي اسماعيلدر ابتداي جلسه، جناب 

  .داشتند گرامي را فجر دهه اهللايام و هوايي نيروي روز
 دهـه در خوبي هايپروژه: داشتند اظهار مي نمايم، اعالم رسماً را جلسه ختم شورا جلسه رسيدن حدنصاب به عدم دليل به اينكه بيان ايشان با
  .باشد مردم كام به آن شيريني آينده در ها پروژه اين از برداري بهره و افتتاح با اميدواريم كه شد آغاز فجر مبارك
 امـا نبـوديم آن افتتـاح يـا پـروژه زنـي كلنگ شاهد رشت شهر در متأسفانه كه بود مدتي: دادند ادامه رشت شهر اسالمي محترم شوراي رئيس
 و رشـت شـهرداري مـابينفي نيز قراردادي و شده آغاز هاپروژه برخي راستا همين در و است مؤثر نيز شهردار حضور و شده بهتر شرايط اكنون

  .است شده امضا) ص( االنبياءخاتم سازندگي قرارگاه
 سـبب كه رشت ميدان شهرداري زيرگذر همچنين و) ع( علي امام ميدان روگذر دريايي، نيروي ميدان روگذر نظير هاييپروژه به اشاره با ايشان

 صـورت گرفتـه در آينـده) ص( االنبياءخاتم سازندگي قرارگاه با مهم پروژه سه اين قرارداد: داشتند اذعان شد، خواهد شهر درآمدن بستبن  از
  .شد خواهد كارگاه تجهيز دريايي نيروي روگذر

 نيز رشت شهردار و شهرداري همكاران از: كردند تصريح رشت، اسالمي شهر محترم شوراي اعضاي كمك و همراهي از تشكر با پور آقاي حاجي
 افتتـاح رشـت شـهر در مهـم هـايپروژه اين آينده سال تا كه دهيممي مردم به را نويد اين و كنممي تشكر گرفته صورت هايپيگيري دليل به

  .شوند
با ذكر  ١٩شورا و به حد نصاب نرسيدن اعضاي محترم از اكثريت افتاد و رأس ساعت   تن از اعضاي محترم٤در ادامه جلسه به علت عدم حضور 

  صلوات پايان يافت.
  

  حاضرين در جلسه:    
  پور                     فرهام زاهد                       فاطمه شيرزاد          يـحاجماعيلحجت جذب                 اس       

  
  پور  محمدحسن علي                    ويـيداميرحسين علمحمدحسن عاقل منش                س                            

              احمدرمضانپور ـ   بهراد ذاکــری ـ   رضا رسولی ـ   حامد عبدالهی  : غائبين

  
  
  
  

 ١٦/١١/١٣٩٨مورخ       ١٢٦جلسه شماره 



  
  
  
  
  
  

 
٧٧ 

 

  
  
  
 (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل سـاختمان شـوراي، يكصدو بيست و هفتمين جلسه١٦/١١/٩٨مورخ  ٢٢٩٤دعوتنامه شماره براساس 
  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي اسماعيل حاجي پور با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

   *دستور جلسات :
  از دستور اعضاي محترم شوراـ نطق پيش 

مصـوبات صورتجلسـه  ٥و  ٣، ٢، ١پيرامون اعتراض به بندهاي ٦/١١/٩٨مورخ  ١٠٠٢٩/١/٩٨/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره 
  شوراي اسالمي شهر رشت ١٨/١٠/١٣٩٨يكصد و بيست و چهارمين جلسه فوق العاده مورخ 

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا؛
خواستند  فجر دهه اهللاضمن عرض سالم و گرامي داشت ايام رشت، شهر اسالمي محترم شوراي رئيس پورحاجي در ابتداي جلسه، جناب آقاي اسماعيل

  .تا دستور كار جلسه را آغاز نمايند
  

  دستورات جلسه :

  دستور جلسه  رديف
نظــــــــــر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  
  
  
  ١ـ١
  

ثبت شده  ٦/١١/٩٨مورخ  ١٠٠٢٩/١/٩٨/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات صورتجلسه يكصـد و  ١در دبيرخانه شورا پيرامون بند ٧/١١/٩٨مورخ  ٢٢٣٣به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٨/١٠/١٣٩٨بيست و چهارمين جلسه فوق العاده مورخ 
قـانون تشـكيالت وظـايف و  ٨٠مـاده  ٢٤قانون شـهرداري و بنـد  ٥٥ماده  ٢٧با توجه به بند 

انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران نامگذاري معابر و ميادين بنا به پيشـنهاد 
مصوبات دائر بر تغييـر  ١راين بند شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر صورت مي گيرد. بناب

نام ميدان مصلي به نام سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني به علت فقدان پيشنهاد شـهرداري 
  مغاير قانون است.

      

 
  *متن مصوبه شورا : 

  نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد:مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
  درارتباط با تغيير نام ميدان مصلي به ميدان سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني : ١٨/١٠/٩٨مورخ  ١٢٤ مصوبه ١ـ بند 

شهرداري رشت مبني بر درخواست تغيير نام ميدان مصلي به ميدان سردار شهيد سپهبد  ١٩/١٠/٩٨مورخ  ١٩١٧٢٨نامه ي شماره ش ر ـ 
  در دبيرخانه شوراي اسالمي شهر رشت پيوست مي باشد. ١٩/١٠/٩٨/ش مورخ ٢١٠٧/٩٨قاسم سليماني، ثبت شده به شماره 

  

 ١٧/١١/١٣٩٨مورخ       ١٢٧جلسه شماره 



  
  
  
  
  
  

 
٧٨ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
            حامد عبدالهي  ١١

    -    جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٢-١  
  
  

ثبت شده  ٦/١١/٩٨مورخ  ١٠٠٢٩/١/٩٨/٨٠٢٩به شماره نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت 
مصوبات صورتجلسه يكصد و  ٢در دبيرخانه شورا پيرامون بند ٧/١١/٩٨مورخ  ٢٢٣٣به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٨/١٠/١٣٩٨بيست و چهارمين جلسه فوق العاده مورخ 
ره) اموال غيرمنقول شهرداري از نامه مالي شهرداري ها تمليك منفعت (اجاآيين ١٣طبق ماده 

طريق مزايده كتبي با رعايت مقررات مربوط صورت خواهد گرفت. وظيفـه شـورا بـه موجـب 
 و كشـور اسـالمي شـوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت قانون ٨٠ ماده ٣٠و  ١٤، ٨بندهاي 
لي و شهرداران در حد نظارت بر حسن اداره امور مـالي و حسـن اجـراي مقـررات مـا انتخاب

بر  تكليف شهرداري بـه  دائر مصوبات ٢ بند بنابراين. معامالتي و حفظ اموال شهرداري است. 
سليماني به كانون وكال، نظام پزشـكي و  قاسم سپهبد شهيد واگذاري ساختماني به نام سردار

نظام مهندسي جهت ارائه خدمات معاضدتي به مردم ازحيث عدم تشـريفات واگـذاري مغـاير 
  ائد بر وظيفه نظارتي شورا مي باشد.قانون و ز

  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد: *متن مصوبه شورا : 

سليماني به كانون وكال و ... جهت ارائه طرح واگذاري ساختماني به نام سردار شهيد قاسم "درارتباط با  ١٨/١٠/٩٨مورخ  ١٢٤مصوبه  ٢ـ درخصوص بند 
  : "خدمات معاضدتي به شهروندان

قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي، مشاركت شوراي اسالمي شـهر ، شـهرداري و  ٨٠ماده  ٢هدف از تصويب اين طرح مستند به بند 
واگذاري عين يا منفعت صورت نمي گيرد. بلكه شهرداري مكاني را تحـت  ن مي باشد.نهادهاي عنوان شده در ارائه خدمات مشاوره اي رايگان به شهروندا

زشـكي و نظـام اختيار خود، جهت استقرار نمايندگان نهادهاي مزبور براي ارائه مشاوره به شهروندان مهيا نموده و نهادهاي مزبور ( كـانون وكـال، نظـام پ
رائه خدمات معاضدتي در مكاني كه توسط شهرداري رشت تعيين و آماده شده اسـت تعرفـه مـي مهندسي) افراد متخصص از بين اعضاي خود را، جهت ا

ضمناً اجراي اين طرح امكان دسترسي حداقلي به مشاوره حقوقي و بهداشت و سالمت رايگان را براي اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه كـه امكـان  نمايد.
ن وجود ندارد، فراهم مي نمايد و در نهايت منجر به تامين حقوق اوليه شهروندي كه انجام آن دسترسي به اين خدمات از طريق بخش خصوصي براي شا

  از اهم وظايف دولت و ساير دستگاه هاي اجرايي است و تا حد زيادي مغفول مانده است مي گردد.



  
  
  
  
  
  

 
٧٩ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
            حامد عبدالهي  ١١

    -    جمـــــع
  تصويب نشد            تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣-١  
  
  

ثبت شده  ٦/١١/٩٨مورخ  ١٠٠٢٩/١/٩٨/٨٠٢٩رشت به شماره نامه فرمانداري محترم شهرستان 
مصوبات صورتجلسه يكصد و   ٣در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٧/١١/٩٨مورخ  ٢٢٣٣به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٨/١٠/١٣٩٨بيست و چهارمين جلسه فوق العاده مورخ 
 ١٣٩٨بودجـه سـال بخشـنامهد اعتباراتكروهزينهدرآمديضوابط٤اينكه به موجب بندـ نظربه

بودجه مي بايد براساس صرفاً دسـتورالعمل نحـوه  ١٧و  ١٦شهرداري هاي كشور اعتبارات مواد 
سـازمان  ٦/١١/١٣٩٥-٥٥٦١٣بودجه شـهرداري ابالغـي بـه شـماره  ١٧و  ١٦هزينه كرد مواد 

ر بر تصويب كمك مالي مصوبات دائ ٣شهرداريها و دهياري هاي كشور هزينه گردد. بنابراين بند
ازحيث مداخله شورا در جريان عادي امور شهرداري ميليون ريالي به آقاي حسن اسماعيلي ١٠٠

  مغاير بخشنامه است.

  
  
  
  

    

 
  *متن مصوبه شورا : 

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد:
  درارتباط باكمك مالي به آقاي حسن اسماعيلي  : ١٨/١٠/٩٨مورخ  ١٢٤مصوبه  ٣ـ درخصوص بند 

 "كمـك بـه موسسـات خصوصـي و اشـخاص"عنـوانجاري،تحتشهري بودجه سالخدمات ٤١٧٠١اسماعيلي ازمحل رديف كداعتباريبه آقايماليكمك
مراحل قانوني را طي و قطعي و الزم االجرا شده ، صـورت گرفتـه  مصوب شوراي اسالمي شهر رشت كه ١٧و  ١٦مستند به دستورالعمل هزينه كرد مواد 

  . است. نامبرده از پرسنل شاغل در شهرداري رشت بوده و به دليل ابتال به بيماري ديابت دچار عوارض جسمي از جمله قطع انگشتان پا شده است



  
  
  
  
  
  

 
٨٠ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        حاجي پوراسماعيل   ١

          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
            حامد عبدالهي  ١١

    -    جمـــــع
  تصويب نشد             تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٤-١  
  

ثبت شده به شـماره  ٦/١١/٩٨مورخ  ١٠٠٢٩/١/٩٨/٨٠٢٩شماره نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به 
مصوبات صورتجلسه يكصد و بيست و چهـارمين   ٥در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٧/١١/٩٨مورخ  ٢٢٣٣

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٨/١٠/١٣٩٨جلسه فوق العاده مورخ 
ك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امال ٤ـ طبق ماده 

نظامي دولت و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري ها تأمين تـوافقي 
حقوق مالكانه، اولي و ارجح بر استفاده از طرق ديگر است؛ در كليه قوانين و مقرراتي كـه شـهرداري هـا 

اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك،  مجاز به تملك ابنيه، امالك و
قيمت ابنيه، امالك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود. قيمت روز توسط هيأت سه نفـره 

مصوبات دائر بر استفاده از هيأت مذكور،  ٥كارشناس رسمي دادگستري ... تعيين خواهد شد. بنابراين بند 
ي تملك امالك بدون مذاكره و توافق مقدماتي شهرداري با مالكان و يا بـراي ارزيـابي طـرح عمرانـي برا

  معلم وجاهت قانوني ندارد. ٢بازگشايي مسير بلوار كوچكي از بلوار اصفهان گلسار به فاز 

  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
  اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد:مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به *متن مصوبه شورا : 

موضوع بازگشايي بلـوار  ١١/١٠/٩٨مورخ  ٨٦٢٦/١/٩٨/٨٠٢٩در ارتباط با اعتراض فرمانداري به شماره  ١٨/١٠/٩٨مورخ  ١٢٤مصوبه  ٥ـ درخصوص بند 
  شهيد كوچكي:

انون نحوه تقويم ابينه و ...، تعيـين بهـاي عادلـه و قيمـت روز ماده واحده ق ١اليحه قانوني نحوه خريد و تملك و... و تبصره  ٣مرحله اول مستند به ماده 
  براساس توافق طرفين است.

اليحـه  ٤تاكيد كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر ارزيابي قيمت توسط هيئت كارشناسي سه نفره مسـتند بـه مـاده 
ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و... ، در مرحله دوم و پـس از اطمينـان از عـدم حصـول  قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ... و صدر

  توافق با مالك است.



  
  
  
  
  
  

 
٨١ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
            حامد عبدالهي  ١١

    -    جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
 

  نظر كميسيون  دستور جلسه رديف
  ذيـربـط

  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٢  
 ٢/١١/٩٨اميرحسين علوي در جلسه مـورخ  غيبت آقايان؛ فرهام زاهد، حجت جذب و سيد

  شوراي اسالمي شهر رشت
      

  
اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره *متن مصوبه شورا : 

 موجه تشخيص داده شد. غيبت آقايان؛ فرهام زاهد، حجت جذب و سيد اميرحسين علوینظر و اخذ رأي 
  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          محمد حسن عليپور  ١٠
           حامد عبدالهي  ١١

        جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
٨٢ 

 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٣

 

 *متن مصوبه شورا : 

هـاي از جمله نامـهشهرداري العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث
و  ١٧/٩/٩٨مورخ  ٩٨-٣٩٩٢-، ش ر ١٥/١٠/٩٨مورخ ٩٨-٧١٣٩-رف، ش ١٤/١٠/٩٨مورخ  ٩٨-٦٤٦٥-رف، ش٢٣/٩/٩٨مورخ ٩٨-٥٨٠٦-رفشماره؛ ش

  برگزار گردد. ٢٣/١١/٩٨روز چهارشنبه مورخ  ١٨، رأس ساعت  ١٤/١٠/٩٨مورخ  ٩٨-١٨٨١٤٧ش ر ـ 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          بهراد ذاكري  ٦

          فاطمه شيرزاد  ٧

          محمدحسن عاقل منش  ٨

          سيدامير حسين علوي  ٩
          محمد حسن عليپور  ١٠
           حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

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

  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٨٣ 

 

  
  
  
  

اسالمي  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شوراي، يكصدو بيست و هشتمينجلسه٢١/١١/٩٨مورخ  ٢٣٣٢براساس دعوتنامه شماره   
  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. پور با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي اسماعيل حاجي

   *دستور جلسات :
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ 

  ـ بررسي نامه هاي رسيده
 خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

    نطق پيش از دستور منشي شورا:
 شـهداي همه خاطره كاظمي،شهيد علي  نامه وصيت از بخشي قرائت با رشت شهر اسالمي شوراي محترم منشي شيرزاد، فاطمه خانم سركار جلسه، ابتداي در

  داشتند. گرامي را مقدس دفاع
  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

جهـت  النيرشـت و گـ يو انقالبـ فياز مردم شر ريبا تقدضمن عرض سالم، شهر رشت اسالمي  يشورا رييس محترمپور  يحاج لياسماعسپس جناب آقاي 
  .ندگفت كيشورا تبر ي) و روز مادر را به مردم شهر رشت و تنها عضو بانوالم ا.. عليهابهمن، والدت حضرت فاطمه زهرا (س ٢٢ ييمايحضور مقتدرانه در راهپ

 يبرخ يبه همراه ينيشاهد ع كيعنوان : بنده بهنداظهار داشت الن،يگ يدر محل استاندار يارشت در جلسهمحترم پور با اشاره به حضور شهردار  يحاجآقاي 
  .مياقدامات را مشاهده نمود كياز نزد يعاقل منش و علو پور،يرمضانپور، زاهد، عل ؛انيهمچون آقا ييشورا زانياز عز

 يما فرسوده است. شهردار آالتنياست كه ماش نياتفاق افتاد ا دانيامور بودند؛ اما آنچه كه در م ريگيپ قيبه هر طر زيهمكاران ن ري: البته ساندادامه داد ايشان
 انكاركنـبـا ايـن وجـود ما از گردونه خدمت خارج شـدند، امـا  آالتنيدرصد ماش ٤٠از  شيساعت ب ٣ظرف كه متاسفانه دستگاه آغاز كرد  ٤٣كار خود را با 

  بودم. زيچهمه ينينكرد. بنده شاهد ع يكار يمجموعه شهردار ميياست كه بگو يانصافيب نياز كار ننشستند. ا يشهردار
اما همه كار و تالش كردند و  ميبود يعال ميگوي: بنده نمندگفت الن،يگمحترم استاندار محترم و  از دادستان ريشهر رشت با تقد ياسالم يشورا رياست محترم

نشـد و يـا قصـور صـورت  انجـام كارعمدًا اما اگر  خواهديكردن شجاعت م ي. عذرخواهكندياز ما كسر نم يزيچ ي. عذرخواهدنديدر حد توانشان زحمت كش
ها بودند و امكان استراحت دادن به آن يتخصص اريما بس يروهاياز ن ي: برخندپور افزود يحاجآقاي   گرفته به عمد بوده باشد؛ آن هنگام عذرخواهي معنا دارد.

برق استان گفتگـو  نيگرفته شود. بنده با مسئول يشهردار قهي دينبا شوديبرق و آب قطع م نكهيفشار قرار گرفتند، اما اتحت اريبس روهاين نيوجود نداشت و ا
سراوان گرفتار شدند. با توجه به  كيآمدند و در تراف روهاين نياز ا يتعداد كه آمدنديم النيهمجوار به گ يهااز استان بحرانكرده ام. در گذشته همواره زمان 

انـدك بـرق امكـان رفـع مشـكل  يروهـاينايـن تعـداد شوند اما بـا منتقل روهاينجات كشور ن امدادو التيبا استفاده از تشك توانستنديموضوع قطعاً م تياهم
 توانستندينم ينشانآتش يروهايبام خانه قرار گرفته بود اما ن يكه كابل بر رو ميداشت يسوزمورد آتش ١٦: در سطح شهر رشت فزودندا ايشان   وجودنداشت.

 اشـتسـاعت بـرق ند ٤٨بودند راه بسته است! خانه بنـده  يپاش آتش را خاموش كنند. دوستان اداره برق مدعآب لنگيكرده و با استفاده از ش قيحر ياطفا
حـل شـود؟! مـا قصـد  ميسـ كيخانوار با وصل كردن  ١٠٠تا مشكل  نديايب ادهيمتر پ ٣٠ ستنديحاضر ن ايبسته بود. آ يمتر راه فرع ٣٠ نكهيهم به خاطر اآن

  كم بودند. اريبس يامداد يهاپيبرق و اك يروهاياست كه ن نيا تياما واقع م؛يندازيب يسك نيتوپ را به زم ميندار
 ديـبرند. در بازد يمنطقه از مشكل برق رنج م يكه اهال ميشاهد بود جاريو پاره ب نياز محدوده جماران، معلول دي: در بازدندنشان كرد شورا خاطرمحترم  سيرئ

  .ميمشكالت بود نيمردم از ا تيو عصبان يشاهد ناراحت رفتيدادستان محترم صورت پذ ياز محله جماران كه با همراه
 ياسـتان مـ نيرا به همراه نداشت، وگرنه چه بر سر ا ياكه زلزله رخ داده حادثه باشيمكر اخدا را ش بايد. ميالزم را ندار يهارساختي: ما زنداذعان داشتايشان 

از  يمردم گرفتار در منطقـه، بخشـ دحا طيبا توجه به شرا ميهزار نفر در امامزاده هاشم محبوس هستند و مجبور شد ٢استاندار به ما اعالم كرد كه  يآمد؟ آقا
    نماييم.منطقه اعزام  نيبه ارا  يشهردار يروهايو ن آالتنيماش

بـرف  نيـمـا در ا ف داشتيم و لذا بايد با خويشتن داري به امدادرساني ها ادامه دهيم.ن را براي رفع مشكل مصرو: تمام تالش ماندكرد ديتاكآقاي حاجي پور 
  و صحبت خواهد شد. يدر خصوص آن بررس يزودبه دست آمده است كه به زين ينكرد. سرِنخ يفروشهم كم ياما كس ميشاهكار نكرد

 ٢٣/١١/١٣٩٨مورخ       ١٢٨جلسه شماره 



  
  
  
  
  
  

 
٨٤ 

 

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
 ي: در شـورانـد) و روز مادر، گفتالم ا.. عليهاوالدت حضرت فاطمه زهرا (س كيشهر رشت با تبر ي اسالميشورامحترم عضو  ي،رضا رسولدر ادامه جناب آقاي 

  .شودياست انجام م يو نظارت ينيشهر رشت آنچه كه در خصوص مباحث تقن ياسالم
كاغـذ و بـه عنـوان  ياسـت كـه رو يزياز آن چ شتريزحمات ب نيا :ندادامه داد ر،ياخ يشورا در روزهامحترم  استير يهايريگيبا اشاره به زحمات و پايشان 

  است كه خالء وجود دارد. يكمك در مواقع كيفقط  نيو ا نيست يدانيو م ياتيعمل فقطشوراست  فهيمشخص شده است. آنچه كه وظ فهيوظ
شورا نظـارت و كـار  فهي: وظندگفت م،يصراحت و بدون تعارف در مورد اتفاقات صحبت كناست كه به نيآنكه آنچه مردم از ما انتظار دارند ا انيبا ب يرسولآقاي 

 شـد،يپنجم برگزار م يكار شوراه از آغاز ب شيكه پ يبا اشاره به جلسات شورامحترم  عضو  رخ داده است. يشهر كوتاه يدر شورا كنمياست و فكر نم ينيتقن
بـه  هيو شهر شـب دهيمتر برف بار يسانت ٥٠است در شهرمان حدود  تيبودم. آنچه واقع اميدر آن ا مانياهايو رو مرور سقف آرزوها: بنده در حال نداظهار داشت
  شده بود. ينيبشيپ تيوضع نيكه از قبل ا يطيهم در شرامردم كامًال مختل شده است. آن يكامل زندگ وزشده است و دو ر هايحمله زامب

 نيبنده ا ي. سوال اساسميبود ٩٥و  ٩٢ يهااتفاق در سال ٣از شورا خادم مردم بوده ام شاهد  يكه به عنوان عضو كوچك ٩٢حداقل از سال : ندادامه دادايشان 
مـردم  ديـامـا نبا دانم؛يشورا را مقصر نم ياز اعضا يشورا ناظر هستند و بنده كس يرشت در زمان بحران چه بوده است؟ اعضا يشهردار يزيراست كه برنامه

  !دوديشهردار م يماله به دست گرفته است و به دنبال آقا يتصور كنند كه كس نيچن
بسـته شـود تـا  ياصـل يهـاابانيخ ديـاصالً چرا با شود؟يشهر دچار مشكل م كيمتر برف  يسانت ٥٠به خاطر  ايدن ي: در كجاندشورا اضافه كردمحترم  عضو

 يمتـريسـانت ٦٠ فعملكرد را در بـر نيموفق تر ٩٢كنند. ما در سال  يتوانند زندگ ينم ايدن گريد يباشد كه در كشورها ني! اگر چنرد؟يصورت بگ ييبازگشا
كردنـد امـا در  تيريمد يشهردار يروهاين ني: در همان زمان همندافزود يرسولآقاي   صورت نبود. نيبه ا تيوضع ميهم كه انتقاد داشت ٩٥. در سال ميداشت

دچـار  ميمنعقـد نكـرد مانكـاريپ قيـآالت از طر نيماش نيتام يبرا يكه قرارداد كمك ييكه ما در آنجا ميريبپذ ديحضور داشت. با گرينفر د كيارشد  تيريمد
منتسـب حـذف  رانيكه مـد شوديم ديتهدمي كند؛  ميرمستقيغ اي ميمستق ،از طرف شهردار يانتقاد يكه تا كس ميشاهد آن هستنيز  يتازگبه مشكل شديم.

 يآالت شـهردار نيماش تيوضع ميدانستيمماشات كنم.همه ما م يخاطر آن با كسكه به نميبينم يزيدار است و بنده در خود چرفتار خنده نياما ا شوند،يم
صـداقت را مـردم  نيو ا ميبه مردم گزارش بده ميدارفهي. ما وظگذردياتاق م نيچه در ا ننديبدانند و بب دي: مردم بانداذعان داشت ايشان    به چه صورت است.

برابـر  در. شهر ما اكنـون بـه شـدت ميندازياافراد ب نيتوپ را به زم ديوجود دارد و ما نبا تيواقع كيرخ داد.  زيزلزله ن كي. امروز در كنار مشكالت برف ننديبب
مورد ورود كرده  نيكه در ا خواهميبحران م تيريشود و از استاندار و مد يكردر مورد آن ف يبه صورت اساس دياست كه با يبحث نياست و ا ريپذبيبحران آس

  شود. هيآن ته يبرنامه جامع برا كيو 
  نطق پيش از دستور ناطق دوم:

بهمن،  ٢٢ ييمايو شهر رشت در راهپ النيگ تمدارياز حضور باشكوه مردم وال ريشهر رشت با تقد ي اسالميشورامحترم عضو  ،پوريمحمد حسن علسپس آقاي 
  است. انيگواوهيبر دهان  يحضور پرشور مشت محكم ني: اندگفت

تا همكارانمـان  ميزمان خواست زيداشتند اما ما ن هي: مردم گالندكه وجود داشت حق داد، گفت يبا توجه به فشار يشهردار يروهايبه ن ديبا نكهيا انيبا ب ايشان
 ميكه شهردار نداشـت يكنم، اما زمان فيخواهم از شهردار تعر ي: بنده نمندشورا افزودمحترم  عضو  كنند. يرسانبتوانند به همه شهروندان خدمت يدر شهردار

 يدارشـهر يروهـايمواجه است امـا تـالش ن يرشت با مشكل مال يمسائل به وجود آمده است. شهردار يكسري ميمشكالت بود و حاال كه شهردار دار يكسري
: بـا فشـار و نـدكرد حيرشت، تصر يپسماند شهردار تيريسازمان مد استيبا تشكر از رايشان    انجام هرچه بهتر امور و رفع مشكل شهروندان بود. يرشت برا

 ياز زحمـات تمـام ديـبا ني. همچنـديايبه وجود ب يدلخوش نيا يبحران طيشرا نيحقوق كارگران را پرداخت كردند تا در ا مانكارانيسازمان پ استير يريگيپ
  .ميكامل از عملكرد آنان دار تيو رضا ميها ممنون هستاز آن زيند و ما ننمودتالش  وانرشت تشكر كرد كه با تمام ت يكارگران شهردار

  نطق پيش از دستور ناطق  سوم:
و  ، محـيط زيسـتبهداشـت ونيسـيكم سيعنوان رئت بهاز مردم شهر رش يشهر رشت با عذرخواهاسالمي  يشورامحترم عضو  ي،بهراد ذاكرپس از آن آقاي 

: ندرشت، اظهار داشـت يآالت شهردار نيبا اشاره به فرسوده بودن ماش ايشان وجود ندارد. يو گفتند مشكل ميتماس گرفت بارها: ما ندگفت ،ي شوراخدمات شهر
كـه  ميـا دهيـد يآالت در سطح مناطق پخش شده و به علت عدم نظارت مستهلك شده است و گاه نيماش ،يشهردار يپس از انحالل سازمان خدمات موتور

 يعلت كه مشكل خاصاين در چند سال گذشته به  نكهيا انيبا ب ي همچنينذاكرآقاي   وجود ندارد. يآمار جامع چيشده اند و ه بيعمد تخرخودروها به يحت
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كـه برابـر  ميـوامان است اما اكنون به نظر بنده نشان دادكه اگر آتش از آسمان ببارد هم شهر در امن ميبود يعلت همواره مدع ني: به همندرخ نداده بود، گفت
  .ميناتوان هست زيبرف مختصر ن كي

كابل برق  كيساعت  ٢حدود  ياز كارگران شهردار يكي: بنده شاهد آن بودم كه ندرشت، اظهار داشت يشورا با اشاره به زحمات كارگران شهردارمحترم  عضو
 يو جان خود را بارها و بارها به خطر انداختند و اگر مشـكل دندي. پرسنل ما زحمت خود را كشامديكار ن يرا نگه داشت تا خودروها عبور كنند اما اداره برق پا

  عنوان عضو شوراست.و شخص بنده به يشهردار رانيوجود داشته بر عهده مد
نوبخت اسـت كـه  يكشور ماست. امروز به نظر بنده بحران در شخص آقا تيري. امروز بحران در مدستين يشهر و شهردار يز بحران شورا: امروندافزود ايشان

 ياز بخشـدار يآدمـ كيـاسـت كـه  نيـتومان اختصـاص دهنـد. بحـران ا ارديليم ٥٠كنند و  يباز ديجد يشو كياند و به رشت آمده اند تا  دهيزحمت كش
  بحران است. النياستاندار گ .شوديقدرتمند م ييبدون داشتن سابقه اجرا يفرد نكهيبحران است! ا ني. االنيچون گ ياستاندار استان مهم شوديم دشتستان

خـود را  شانيهستند. ا النياستاندار گ يمعاون عمران شانيكه ا كشمي: بنده خجالت مندگفت الن،يگ ياستاندار يبا انتقاد از عملكرد معاون عمران يذاكرآقاي 
 شاني. البته اگر ارسديطرف و آن طرف هم به گوش م نياز ا غاميرشت هستند و پ يشهردار يبرا يزنيكرده بودند و اكنون در حال را زين يشهردار يدايكاند

اسـتاندار  يعمران تصدي سمت معاونت هم عاجز هستند، چه برسد به يينانوا كياز اداره  شاني: اندشورا افزودمحترم  عضو كنند. بيتكذ تواننديخواهند م يم
 انيـكـار بـود؟ آقا يها هم انسان هستند. اداره راه كجـاآن م؟يما كمك نكن شودي. مگر مبرنديرا به جاده تهران م يشهردار زيآالت ناچ نيماش اني. آقاالنيگ

  !فتادند؟يراه ن يكمك يروهايروز قبل از اتفاق ن ٣نشده بود؟ چطور  ينيبشيبرف پ نيكردند. مگر ا ريما در برف گ يكمك يروهاين نديگوياداره برق م
عامل اسـت! نگـاه  ريپدافند غ نيبدهند همپستي نفر  كيبه  خواهنديكه م ييجا ني: به نظر بنده آخرنداظهار داشت ،گيالن رعامليبا انتقاد از پدافند غ ايشان

. سـتشـهر مسـدود ا يكوچه ها ي! تمامشد؟يچه م افتاديزلزله م نياتفاق كوچك در ا كي. اگر دهنديسمت را به او م نيرد و اپست ندا يكنند چه كس يم
  .مياستعفا بدهبهتر است  مياداره كنشهر را  ميتوانينم ياند؟وقتچه كرده انيآقا

جلسه  نباور كنيد ايكرده است؟  دايجلسه حضور پ ني: چرا شهردار رشت در اندگفت ،يبا اشاره به حضور شهردار رشت در جلسه استاندار يذاكردر پايان آقاي 
رشـت  راز مـردم شـه هيـانيب كيبا صدور  دي. شورا باداديشورا پاسخ م يو به اعضا افتييامروز در شورا حضور م دينخواهد داشت. شهردار با يايخروج چيه

  راه بسته است. ديگويمتر حركت كند و م ١٠ ستياداره برق حاضر ن جاي تأسف دارد كه كند. يعذرخواه
   نطق پيش از دستور ناطق چهارم:

و  النيگ تمدارياز حضور باشكوه مردم وال ريشهر رشت با تقداسالمي  يشورارئيس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي  ،رزاديفاطمه شدر ادامه سركار خانم 
  .ندداشت يرا گرام يمانيسردار سپهبد حاج قاسم سلشهادت روز  نيچهلم بهمن، ٢٢ باشكوه ييمايشهر رشت در راهپ

نداشتند و بابت  يعملكرد قابل قبول رانيمد ،ي از يك هفته گذشتههواشناس يهاينيبشيپ رغمي: علنددر شهر رشت، گفت نيبا اشاره به بارش برف سنگ ايشان
  .مينما ياز مردم عذرخواه دارم فهيوظ و كمبودها در مديريت بحران برف يكوتاه يتمام

امـروز  : شهردارنداظهار داشت در كنترل مديريت بحران برف شهر رشت يتيرياز شهردار رشت در حوزه مد ييبا درخواست پاسخگو رزاديشسركار خانم فاطمه 
مي دادند. تا به امروز گزارشي از شهردار درخصوص مباحث پيش آمده ارائه  پاسخهم گزارش مي دادند و هم به سواالت تا  افتندييدر جلسه شورا حضور م بايد

خانم فاطمه شيرزاد در ادامه بيان داشتند؛ بنده پاي پياده در بحران برف در شهر حضور داشتم تا مشـكالت مـردم   نشد. شهردار به مردم شفاف گزارش دهد.
داشتند و در خصوص بحران برف گزارش مـي دادنـد. بارهـا بـه كمبـود تجهيـزات و ورا حضور ميبررسي و برطرف شود. انتظار داشتم كه شهردار در صحن ش

  ماشين آالت لجستيكي در شهرداري تأكيد و تذكر داده ام اما متأسفانه پاسخي دريافت نكرديم.
  تردد هستند. خانم فاطمه شيرزاد در ادامه افزودند؛ بازگشائي معابر اصلي و كوچه ها در محالت همچنان دچار مشكل

  است. ريقابل تقدو نيروهاي خدمات رسان شهرداري كارگران  يتالش ها در بحران برف اما تيريسوء مدعلي رغم وجود  نكهيبا اشاره به ا ايشان
رساني شهرداري دماتدر ادامه جلسه، به جهت شرايط جوي بحراني با توجه به نظر اعضاي محترم شورا با خارج كردن دستور كار جلسه جهت پيگيري نحوه خ

  با ذكر صلوات خاتمه يافت. ٢١:٣٠و كمك به رفع بحران در شهر رشت از سوي شهردار محترم و اعضاي محترم شورا، رأس ساعت 
  

  رضا رسولــي                پور               احمدرمضانپور     يـحاجماعيلبهراد ذاكــري        حجت جذب                 اسحاضرين در جلسه:  
  پور  محمدحسن علي           ويـيداميرحسين علس    محمدحسن عاقل منش           فاطمه شيرزاد           فرهام زاهد                                   

   حامد عبدالهي غائبين:
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شهر رشت به رياست جنـاب اسالمي  (عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شوراي، يكصدو بيست و نهمينجلسه٢٨/١١/٩٨مورخ  ٢٣٦٦براساس دعوتنامه شماره 
  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. پور با قرائت آياتي چند از كالم هستيآقاي اسماعيل حاجي

   *دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

  بررسي نامه هاي رسيده ـ
 خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد حسين ثامني،  نامه وصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن عليپور،
  دستور رئيس شورا:نطق پيش از 

اندركاران برگزاري از تمامي دست اشاره به انتخابات دوم اسفند ماه  ضمن عرض سالم با ،رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت حاجي پورسپس جناب آقاي 
  .ندرو تشكر و برايشان آرزوي موفقيت و سربلندي كردانتخابات پيش

كش و خدوم شهرداري در بارش برف اخير كمال تشـكر را داشـته باشـم و نيـز روز مات بي شائبه پرسنل زحمت: جا دارد از زحندبيان داشترئيس محترم شورا 
  همكار در شوراي شهر تبريك و تهنيت عرض نمايم. نويژه مهندسيه مهندس را نيز به تمامي مهندسين ب

  قدرداني نمايم. ٩٩شورا و شهرداري در تعيين تكليف بودجه سال : همچنين جا دارد كه از تالش شبانه روزي همكارانم در نددر ادامه افزود ايشان

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانـه شـورا در خصـوص  ٢٩/١١/٩٨مـورخ  ٢٣٧٠ثبـت شـده بـه شـماره  ٢٩/١١/٩٨مـورخ  ١٣٩٨ـ٢٢٠٠٦١نامه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ  -١
  شهرداري رشت، اعالم وصول گرديد."٢٠/١١/٩٨امگذاري معابر مورخ نامگذاري معابر، پيرو شصت و هفتمين نشست كميسيون ن"
ــه شــماره ش رف -٢ ــه شــماره  ١٢/١١/١٣٩٨مــورخ  ١٣٩٨-٧٩٥٢ -اليحــه شــهرداري رشــت ب ــه شــورا،  ١٣/١١/٩٨مــورخ  ٢٢٧١ثبــت شــده ب در دبيرخان

نظر و قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل با "انتقال يك قطعه زمين جهت احداث ايستگاه پمپاژ فاضالب به شركت آب و فاضالب"درخصوص
  .گردد ارجاع ذيربط كميسيون به شد به اتفاق آرا مقرر آن، فوريت موافقت با يك أخذ رأي، ضمن

پـادار "در دبيرخانه شورا، در خصـوص ٨/١١/٩٨مورخ  ٢٢٣٥ثبت شده به شماره  ٦/١١/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٨٧٩ -اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف-٣
نظـر و أخـذ رأي، با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پـس از بحـث و تبـادل "٩٨فروش اموال منقول و اسقاط در بودجه مصوب  -٧٢٠٢نمودن رديف درآمدي 

  .قرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گرددضمن مخالفت با دو فوريت آن،  به اتفاق آرا م

  دستورات جلسه :

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

١  
  

ثبـت شـده بـه شـماره   ٦/١١/١٣٩٨مـورخ  ١٣٩٨-٨٢٧٤ -اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف 
در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلـغ  ١٩/١١/٩٨مورخ  ٢٣١٤
ريال معادل (سيصد ميليون تومان) به فرمانداري شهرسـتان رشـت جهـت تهيـه غـذا در روز ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣

هزينـه "عنوان (خدمات شهري) بودجه سالجاري تحت ٢٠٥٠٥ديف انتخابات براي اعضاي شعب اخذ رأي و از ر
ــن ــذيراييجش ــماره "وپ ــه ش ــات ب ــتيباني انتخاب ــه پش ــه كميت ــين جلس ــاد صورتجلســه دوازدهم ،حســب مف
، در خصوص تهيه و توزيع وعده هاي غذايي اعضـاي شـعب اخـذ رأي، كـه ٣/١١/٩٨مورخ  ٩٩٤٢/٤/٩٨/٨٠٢٩

ده هاي غذايي اعضاي شعب اخذ رأي و ساير اقـالم مـورد نيـاز توسـط مسئوليت تهيه و توزيع وع«مقرر گرديد؛
قانون انتخابات كه كليه سـازمان هـا و ادارات دولتـي و  ١١و  همچنين طبق ماده » شهرداري رشت انجام گيرد

شهرداري ها را ملزم به همكاري با فرمانداري ها و بخشداري ها در برگزاري انتخابات بـر شـمرده اسـت، اقـدام 
  يد.نما

      

 ٣٠/١١/١٣٩٨مورخ       ١٢٩جلسه شماره 



  
  
  
  
  
  

 
٨٧ 

 

  *خالصه مفيد مذاكرات 
: وزارت كشور بودجه مستقيم براي تامين هزينه پذيرايي عوامل اجرايي انتخابات را نديان داشتكري عضو محترم شورا  به عنوان مخالف بذاآقاي دكتر بهراد 

  .وظيفه ذاتي خود عمل كند دارد و شهرداري با وجود همه مشكالت موجود در پرداخت حقوق پرسنل و نيروهاي حجمي بهتر است به
   پذيرم و با استرداد اين مبلغ مخالفم. ي اكثريت را نميأايطي رري بنده حق الناس است فلذا در هيچ شأپايگاه رايشان در ادامه گفتند: 

وزارت كشور به ما بـر رعايـت قـوانين : ما زير مجموعه وزارت محترم كشور هستيم و تاكيد عضو محترم شورا، به عنوان موافق گفتندرمضانپور آقاي احمد 
ماني كه اعتبارات ملي براي شهرستان مي آمد ما در شوراي برنامه ريزي شهرستانها بخشـي از آن اعتبـارات را بـه ز باشد. مربوط بر آن و حمايت از آن مي

ن راستا تعاملي با جناب فرماندار و استاندار محترم پيشنهاد من اين است كه در اي داديم. جهت همراهي كه شهرداري داشت به يك پروژه آن اختصاص مي
  داشته باشيم تا حق و حقوقي هم كه مد نظر جناب دكتر ذاكري است و بجا هم هست پايمال نگردد.

تيكي و ماشـين آالت :شهرداري با در اختيار قرار دادن منابع انساني و امكانات لجسبه عنوان مخالف گفتند نيز شورا محترم عبدالهي ديگر عضوآقاي حامد  
باشـد. امـا در خصـوص تخصـيص  به نوعي از تاثير گذارترين نهادها در كمك به وزارت كشور در خصوص برگزاري هر چه باشكوه تر انتخابات پيش رو مي

ه ماست بنده با پرداخت مبلغ مذكور با توجه به مشكالت عديده اي كه در پرداخت حقوق نيروهاي رسمي و حجمي و نيز پرداخت سنوات به پرسنل بر ضم
  اين مبلغ مخالفم.

خواهيم پول را از صندوق شهرداري برداريم و در عوض چنـد : با كليات قضيه موافقم ما ميندبيان داشتبه عنوان موافق عاقل منش نيز آقاي محمد حسن 
  ست.ابرگردانيم و اين مورد چيز تازه اي نيست و در سالهاي اخير سابقه داشته  قبرابر به صندو

صورت اعضاء محترم شورا به آن راي  كنم اين مورد را براي جلوگيري از تبعات منفي از دستور كار خارج و يا در غير اين : خواهش ميايشان عنوان داشتند
   مثبت يا منفي دهند.

معادل (سيصد ميليون تومان)به فرمانـداري ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري، مبني بر پرداخت مبلغ  *متن مصوبه شورا : 
(خدمات شهري) بودجه سـالجاري  ٢٠٥٠٥شهرستان رشت جهت تهيه غذا و ساير اقالم مورد نياز در روز انتخابات براي اعضاي شعب اخذ رأي و از رديف 

 .گرديد مخالف، موافقت ٣رأي موافق و  ٦و مفاد اليحه پيشنهادي، با  "هزينه جشن و پذيرايي"تحت عنوان 
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -         
  

    ٣  ٦  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
 



  
  
  
  
  
  

 
٨٨ 

 

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٢  
  

ثبـت شـده بـه  ١٤/١١/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٩٠٦ -رف اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش
در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شـهرداري در نظـر دارد؛ نسـبت بـه  ١٩/١١/٩٨مورخ  ٢٣١٩شماره  

كرايه ماشين آالت و وساِيط "خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان ٢٠٤٠٤افزايش اعتبار رديف 
ريال با كسر آن از محل رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣به مبلغ  مجموعاً "نقليه ـ وظيفه خدمات اداري و شهري

و اضافه نمودن به رديـف  "ديون با محل"خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٢٢٠١اعتباري 
(خدمات شهري) ، با عنايت به اعزام خودروهاي استيجاري جهت انجام مأموريت هاي  ٢٠٤٠٤اعتباري 

مبني بر اينكـه  ١٣٩٨ضوابط اجرايي بودجه سال  ٤٢طبق تبصرهاداري خارج از استان و از آنجايي كه 
وظيفه  -( كرايه ماشين آالت و وساِيط نقليه ٢٠٤٠٤پرداخت دستمزد رانندگان آژانس از محل رديف "

خدمات اداري و شهري) و بر اساس گزارش كاركرد حوزه هاي استفاده كننده با در نظر گرفتن صرفه و 
تومان در هـر سـاعت،  ١١٥٠٠ساعت در ماه و مبلغ  ٢٧٠داكثر تا سقف صالح شهرداري صورت گيرد(ح

 ٣٠٠باستثناء يك راننده براي هر يك از اعضاي محترم شوراي اسـالمي شـهر و شـهردار، تـا سـقف 
الزحمه خودروهاي فوق وجود دارد و بـر اسـاس محاسـبات محدوديت در ميزان ساعت حق "ساعت)

ريال بابت حق مأموريت و همچنـين مبلـغ  ٠٠٠/٠٠٠/٤٤٠، مبلغ ماه آخر سال جاري ٤انجام شده براي 
ريال بابت پرداخت حق الزحمه رانندگان استيجاري بـه دليـل كمبـود اعتبـار در كـد  ٠٠٠/٠٠٠/٠٦٠/٣

  اعالمي مورد نياز مي باشد، اقدام نمايد. 

      

  
كرايه "خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان ٢٠٤٠٤بار رديف با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري، مبني بر افزايش اعت*متن مصوبه شورا : 

 ٤٢٢٠١ريـال بـا كسـر آن از محـل رديـف اعتبـاري  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣مجموعاً به مبلغ  "ماشين آالت و وساِيط نقليه ـ وظيفه خدمات اداري و شهري
 ٨(خدمات شهري) و مفاد اليحه پيشـنهادي، بـا  ٢٠٤٠٤ري و اضافه نمودن به رديف اعتبا "ديون با محل"خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان

 گرديد. رأي مخالف، موافقت ١رأي موافق و 

  

    
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -         

    ١  ٨  جمـــــع



  
  
  
  
  
  

 
٨٩ 

 

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٣  
  

ثبـت  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧١٣٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف 

در دبيرخانه شورا مبنـي بـر بررسـي و  ١٦/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٨٣شده به شماره 

الجلسه شـركت درجلسـات كميسـيونهاي شـبه نحوه پرداخت حق"تصويب 

قانون شهرداري هـا و مـاده  ٧٧و  ١٠٠قضايي مستقر در شهرداري رشت(ماده

با اعالم مبلغ يك چهلم حقوق شهردار رشت مبناي  "امه معامالت)آيين ن ٣٨

 ١٢٨٢٢٥شـماره  بخشـنامه محاسبه هر ساعت براي اعضا،در راستاي اجـراي

 كـل مـدير٣٠١٤/٤٢/٨٠/٩٧نامه شماره  و كشور محترم وزير ١٧/٧/٩٨مورخ 

 مـاده ٩ بنـد اساس بر و گيالن استانداري شوراهاي و شهري امور دفتر محترم

 انتخـاب و كشـور اسـالمي شـواهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، نونقا ٨٠

 مـالي نامـه آيـين ٢٢ ماده و اصالحات بعدي آن) و ١٣٧٥(مصوب  شهرداران

مورخ  ٤٢٤٨٥شماره  نامه و اصالحات بعدي آن) و ١٣٤٦(مصوب  ها شهرداري

  كشور در امور مجلس. وزير محترم مقام قائم ١/٣/٩٨

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

شـد.  پيشنهادي شهرداري موافقـت
همچنين نظر به نامه مديركل دفتر 
امور شهري و شوراها به شـهرداران 

-٣٣٧٥بــه شــماره اســتان گــيالن 
مقرر گرديد  ٢١/١/٨٩مورخ  ٤٢/٨٠

جهــت ترغيــب و تشــويق دبيــر 
ــه اي  ــق الجلس ــز ح ــيون ني كميس

 ءمعادل يك دوم حق الجلسه اعضـا
  كميسيون در نظر گرفته شود. 

  

١٢٥  
  

٨/١١/٩٨  
  

 
  *متن مصوبه شورا : 

 ١٠٠هاي شبه قضايي مستقر در شهرداري (مادهنحوه پرداخت حق الجلسه شركت در جلسات كميسيون"درخصوص اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر
از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفـاق آرا مقررگرديـد؛ بـه شـهرداري در جلسه مطرح و پس "آيين نامه معامالت) ٣٨قانون شهرداري ها و ماده  ٧٧و 

-١٠٥٣، ٧/٣/٩٨-٣٠٩، ١٠/١١/٩٦-١١٤٥، ٩/٨/٩٦-٧٤٧،  ١٥/١/٩٦-٢٥اعالم گردد؛ با توجه به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـاي 
مينـه پرداخـت حـق الجلسـه بـه اعضـاي كميسـيونهاي شـهرداري از وضع قاعده توسط شوراي اسالمي شهر رشت در ز ٩/٧/٩٨- ١٤١٩-٢٠و  ٥/٦/٩٨

ضوابط اجرايـي بودجـه سـال  ٣٤صالحيت شوراي اسالمي شهر خارج است و شهرداري مطابق مفاد آراي مذكور اقدام نمايد. ضمن اينكه آنچه در تبصره 
    وزارت محترم كشورنيست. ١٧/٧/٩٨مورخ  ١٢٨٢٢٥شهرداري رشت مصوب شده است به منزله تصويب بخشنامه شماره  ٩٨

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -            

    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
٩٠ 

 

  نظر كميسيون  دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٤  
  

ثبت شده به  ١٧/٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ٣٩٩٢اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛  ١٨/٩/٩٨در  ١٨٣١شماره 

نسبت به تملك ششدانگ اعيانات يك باب خانـه و حقـوق ناشـي از تصـرفات آن، 

متصرفي وراث مرحوم حبيب اله قضايي (فاقد سند مالكيت) شامل زمين به مساحت 

مترمربع به نشـاني:  ٤٤/٧٥و ساختمان احداثي بر روي آن به مساحت  مترمربع ١٥٠

رشت بلوار امام خميني، انتهاي خيابان خوش انس انتهاي كوچه بيستم واقع در حريم 

رودخانه را با جلب نظر هيئت كارشناسـان رسـمي دادگسـتري اقـدام و در ازاي آن 

اليحـه  ٦با رعايـت مـاده نسبت به واگذاري يك واحد آپارتمان واقع در مسكن مهر 

 ١٣٥٨قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك مورد نياز شهرداري ها مصوب سال 

  شوراي انقالب اسالمي (كارشناسي عوض و معوض) به وراث مرحوم اقدام نمايد.

ـــه و  ـــيون برنام در كميس
ــورا  ــوقي ش ــه و حق بودج
ــــا اليحــــه  مطــــرح و ب
پيشـــنهادي شـــهرداري 

  شد. موافقت
  

١١٦  
  
  

١٥/١٠/٩٨  
  

 
  *متن مصوبه شورا : 

تملك ششدانگ اعيانات يك باب خانه و حقوق ناشي از تصرفات آن، متصـرفي وراث مرحـوم حبيـب الـه قضـايي "با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر
  موافقت گرديد.رأي مخالف،  ٣رأي موافق و  ٥، با "(فاقد سند مالكيت) در ازاي واگذاري يك واحد آپارتمان واقع در مسكن مهر

  
    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          بهراد ذاكري  ٤
          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦
          محمد حسن عليپور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -          
  

    ٣  ٥  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  
  

  ١٢٩جلسـه شـماره: 

 ٣٠/١١/١٣٩٨ مورخ:



  
  
  
  
  
  

 
٩١ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  
  

 ١٤/١٠/٩٨مـورخ  ١٣٩٨-١٨٨١٤٧-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر

در دبيرخانه شورا مبني بـر  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٧٤ثبت شده به شماره 

اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به تملك قسـمتي از پـالك 

اي رشت ملكي آقاي محمد علـي دشـته ٤بخش  ٥٦سنگ  ٥٧٤٠ثبتي 

نشاني؛ رشت ـ جاده پستك ـ جنب پل شامل زمين بـه پور و شركاء به 

مترمربع و اعيانـات مسـكوني احـداثي بـر روي آن بـه  ٨١٧مساحت 

 ٢٤و  ٢٠مترمربع كه در مسير تعريض خيابـان هـاي  ٨٥/١٩٩مساحت 

متري قرار دارد را بـا جلـب نظـر هيـأت كارشناسـان  ٨متري و كوچه 

اليحـه  ٦رعايت مـاده  رسمي دادگستري اقدام و معادل ثمن معامله با

ملـك  ١٣٥٨قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امـالك و ... مصـوب 

تحت عنوان معوض و يا به امالك تحت مالكيت فروشندگان خـدمات از 

قبيل پروانه سـاختماني، عـوارض نوسـازي و سـاير خـدماتي كـه در 

  صالحيت و اختيارات شهرداري است به نرخ روز اقدام نمايد.

برنامه و بودجه و حقوقي شـورا  در كميسيون
مطرح و با پيشنهاد شهرداري با رعايت مـاده 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضـي و  ٦
ــا جلــب نظــر هيــأت ســه نفــره  امــالك  و ب
ــت  ــتري موافق ــمي دادگس ــان رس كارشناس

  گرديد.
  

در كميسيون توسعه و عمران شـهري  شـورا 
مطرح و با پيشنهاد شهرداري بـا عنايـت بـه 

وضيحات مديران محترم شـهرداري و طـرح ت
متـري و  ٢٤و  ٢٠تعريض مسير خيابانهـاي 

متري محور جاده پستك، بـا تملـك ٨كوچه 
قسمت عقب نشيني از زمين فوق االشاره بـا 
اخذ نظريه كارشناسان رسمي دادگسـتري و 
با رعايـت كليـه قـوانين و مقـررات موافقـت 

  گرديد.

١٢٧  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠٠  

١٩/١١/٩٨  
  
  
  
  
  
  
  
٥/١١/٩٨  

 
  *متن مصوبه شورا : 

اي پـور و رشـت ملكـي آقـاي محمـد علـي دشـته ٤بخـش  ٥٦سـنگ  ٥٧٤٠تملك قسمتي از پالك ثبتي "مراتب اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر
جهت بررسي بيشـتر، بـه در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به "شركاء

  مدت يك هفته و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي شهرداري به مدت يك هفته مسكوت بماند.
  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -            

    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  
  

  ١٢٩جلسـه شـماره: 

 ٣٠/١١/١٣٩٨ مورخ:



  
  
  
  
  
  

 
٩٢ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٦  
  

 ١٤/١٠/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٤٦٥-رفاليحه شهرداري رشت به شماره ش  
در دبيرخانـه شـورا مبنـي بـر  ١٦/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٨٥ثبت شده به شماره 

تعيين تكليف پروژه شهداي گمنام پارك ملت و ارائه راهكـار بـه منظـور 
تداوم عمليات اجرايي پروژه مذكور با عنايت به اينكه بـه منظـور سـاخت 

مـورخ  ٢٤٣٩٤٥به شـماره  يادمان شهداي گمنام در پارك ملت قراردادي
 منعقـد گيـل سرخ ياقوت شركت با ساخت اجراي و با دستمزد ١٤/١٢/٩٧

و نيز  منظر و سيما سازمان براي حقوقي و مالي موانع به توجه با گرديد اما
به صورت اماني براي سـازمان و تأكيـدات صـورت  لوازم عدم امكان خريد

د شهيد، حفظ آثار ارزشهاي گرفته از طرف ادارات و واحدهاي مربوطه (بنيا
و در ايـن راسـتا  نگرفـت دفاع مقدس و..)، خريد لوازم و مصالح صـورت

هـاي مكـرر مسـئولين شركت مذكور براي جلوگيري از حواشي و پيگيري
محترم استاني جهت ساخت يادمان مذكور اقالم مورد نظر را بدون قرارداد 

 %٣٠وژه مـذكور نيـز و تنها به صورت فاكتوري خريداري نموده است و پر
پيشرفت فيزيكي داشته است و با توجه به پيش بيني اعتبار آن در رديـف 

سازمان سيما و منظـر تحـت عنـوان  ٩٨بودجه عمراني سال ٣٠٥٠١٠١٠٠١
و اخـذ نظريـه كارشـناس رسـمي "ارائه خدمات سازمان سيما و منظـر"

ج نهادن دادگستري و با توجه به نزديك بودن فصل زمستان و بارندگي و ار
 ٢٠١/٤٥٦/٨٠٣/١٢به مقام واالي شهيدان، نسبت به خريد مصالح به مبلـغ 

  ريال نيز اقدام شده است.

در كميســيون برنامــه و بودجــه و حقــوقي 
شورا مطرح و مقـرر گرديـد اعـالم گـردد؛ 
تصميم گيري در ايـن خصـوص در حـوزه 
اختيارات شورا نيست و شهرداري با توجـه 

برابـر ضـوابط و  به نيمه كاره بـودن پـروژه
مقررات و در حداقل زمان ممكن اقـدامات 
قانوني الزم را جهت اتمام پروژه بـه عمـل 

  آورد.
  

ــهري   ــران ش ــعه و عم ــيون توس در كميس
شورا مطـرح و بـا پيشـنهاد شـهرداري بـا 
ــرم  ــديران محت ــيحات م ــه توض ــت ب عناي

  شهرداري مخالفت گرديد.
  

در كميسيون فرهنگـي و اجتمـاعي شـورا 
مطرح و پس از تبادل نظـر بـا عنايـت بـه 
اينكه تصميم گيـري در ايـن خصـوص در 
حوزه اختيارات شورا نيست، مقـرر گرديـد 
اليحه مذكور بـه شـهرداري رشـت عـودت 
گردد. ضمناً تأكيد گرديد با توجه به مقـام 
واالي شهداي گمنام ايـن پـروژه بـه قيـد 

ـــــين ت ـــــت تعي ـــــه فوري   كليـــــف و ب
  بهره برداري برسد.

١٢٦  
  
  
  
  
  
  

٢٠١  
  
  
  
  
  
  

١٠٣  

  
١٣/١١/٩٨  
  
  
  
  
  
  

١٣/١١/٩٨  
  
  
  
  
  
  

٢٥/١٠/٩٨  
  

 
گيـري ، با عنايت به اينكه تصميم"تعيين تكليف پروژه شهداي گمنام پارك ملت"بر درخصوص اليحه پيشنهادي شهرداري مبني *متن مصوبه شورا : 

توجه بـه نيمـه در اين زمينه در حوزه اختيارات شورا نمي باشد به اتفاق آرا مقرر گرديد؛ شهرداري به جهت ارج نهادن به مقام واالي شهداي گمنام و با 
    تمام پروژه به عمل آورد. كاره بودن پروژه برابر ضوابط و مقررات و در حداقل زمان ممكن اقدامات قانوني الزم را جهت تعيين تكليف، بهره برداري و ا

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -            

    -  ٩  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
٩٣ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  
  

ثبـت شـده بـه  ٢٣/٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٧١٣٧١-رنامه شهرداري رشت به شماره ش 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكـه حسـب نامـه شـماره  ٢٤/٩/٩٨مورخ  ١٨٧٣شماره 

فرماندهي محترم نيروي دريايي ارتش ج.ا.ايـران  ٣/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ل/م٥٧/٤٧٤٧

واحدي آريـا نورپوريـا در پـروژه  ١٦٠شهرداري رشت در نظر دارد نسبت به واگذاري 

مهر متعلق به شهرداري رشت به نيروي دريايي با تـرك تشـريفات مزايـده و  مسكن

همچنين انتخاب هيأت كارشناسي براي ارزيابي واحدهاي موضوع درخواست در نهايت 

انتقال رسمي در دفتر اسناد رسمي در قبال پرداخت نقدي بهاي آنهـا، بـا عنايـت بـه 

ز نظريه ابرازي هيأت كارشناسان به اينكه در صورت تصويب واگذاري پس از ارزيابي ني

  شوراي اسالمي شهر تقديم خواهد گرديد اقدام نمايد.

ــيون برنامــه و  در كميس
بودجــه و حقــوقي شــورا 
مطــرح و بــا پيشـــنهاد 
شهرداري مبني بر انتقال 
رسمي امالك مـذكور در 
ــدي  ــت نق ــال پرداخ قب

  مخالفت گرديد.

١٢٦  
  
  
  

١٣/١١/٩٨  
  
  
  

 
واحدي آريا نور پوريا در پروژه مسكن مهر متعلق به شهرداري رشت به نيروي دريايي  ١٦٠واگذاري "شنهاد شهرداري مبني بربا پي*متن مصوبه شورا : 

  ، به اتفاق آرا مخالفت گرديد."ارتش جمهوري اسالمي

  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          فرهام زاهد  ٤

          بهراد ذاكري  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -            

    ٩  -  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  

 
٩٤ 

 

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  
٨  
  
  

ثبت شده بـه شـماره  ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره ش 
شـهرداري  ١٣٩٩در دبيرخانه شورا به پيوست بودجه پيشنهادي سال   ٢٩/١٠/٩٨مورخ  ٢١٦٨

شهرداري رشـت، بـا  ٢٤/١١/٩٨مورخ  ٢١٧١٤٢رشت جهت بررسي و تصويب، برابر نامه شماره 
ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩غ ، از حيث منابع به مبل٩٨درصدي نسبت به بودجه سال  ٢٤افزايش 
ريـال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩حيث مصارف نيز بـه مبلـغ ميليارد تومان) و از نهصد و پنج (معادل 
درصـد (بـه مبلـغ  ٤٣سـهم بودجـه هزينـه اي ميليـارد تومـان) كـه نهصد و پـنج (معادل 

درصـد (بـه مبلـغ  ٥٥اي ريال) و سهم بودجـه تملـك دارايـي سـرمايه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٣
ريـال) و بـا  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠درصد (به مبلغ  ٢ريال) و تملك دارايي مالي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥

(عوارض مازاد بر ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايـه ١١٠٢٢٢توجه به افزايش رديف 
همچنـين پيشـنهادهاي و  ميليـارد تومـان ٣٠اعيانات) به دليل ظرفيت هاي موجود به ميزان

ذاري و تامين مالي پروژه ها، به صورت جداگانه همراه اليحه بودجه (به پيوسـت آن) سرمايه گ
طرز تهيه و تدوين، اجرا و تفريـغ «، با عنايت به دستورالعمل ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠/٤به مبلغ 

كه رعايت آن در تهيه و تـدوين بودجـه  ١٧/١٠/٩٧مورخ  ١٩١٧١٠به شماره » بودجه شهرداري
جرا مي باشد و شهرداري تميدات الزم به منظور تغيير سيستم هاي بودجه اي الزم اال ٩٩سال 

خود براساس مفاد مذكور و پس از برگزاري جلسات متعدد در سطوح كارشناسـي و مـديريتي 
معمول نموده و با استفاده از كليه ظرفيت ها در بكار گيري منطقي تر منابع محدود مالي اليحه 

موده است كه مبتني بر عمليات بوده و مـي توانـد در قالـب بودجـه مذكور را تهيه و تنظيم ن
محوري، ساز و كارهاي خريد و فروش اوراق بهادار و ساير منابع، تأمين مالي را در دستور كـار 

  خود قرار داده و به عملياتي شدن بودجه در سال آتي كمك نمايد.

ـــيون  در كميس
ـــق شـــورا  تلفي
ـــا  ـــرح و ب مط
اصالحاتي مورد 

قــرار موافقــت 
  گرفت.

١١٩  
  

١٢٠  
  

١٢١  

٢٦/١١/٩٨  
  

٢٦/١١/٩٨  
  

٢٧/١١/٩٨  

  
ريال (معادل نهصد  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩رشت به همراه توجيهات پيوستي به مبلغشهرداري ١٣٩٩كليات بودجه پيشنهادي سال*متن مصوبه شورا : 

درصد (به مبلغ  ٥٥اي ريال) و سهم بودجه تملك دارايي سرمايه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٣درصد (به مبلغ  ٤٣اي و پنج ميلياردتومان) ، سهم بودجه هزينه
  ريال)، به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠درصد (به مبلغ  ٢ريال) و تملك دارايي مالي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥

 لك دارايي مالي، در جلسات آتي مورد بررسي قرار گيرد.اي و تمـ همچنين مقرر شد؛ جزئيات بودجه سهم بودجه هزينه اي، تملك دارائي هاي سرمايه
  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -            

    -  ٩  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
٩٥ 

 

  

 *متن مصوبه شورا : 

نظر و اخذ رأي غيبـت و تبادلاسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحثنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 

 آقايان؛احمدرمضانپور، بهرادذاكري و حامدعبدالهــي موجه تشخيص داده شد.

  

  

  
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  را اعالم نمودند. ١٨رأس ساعت  ٧/١٢/٩٨ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ٣٠/٢١رأس ساعت  جلسه
  
  
  
  
  
  
  

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٩  
  

و آقاي حامـد  ١٦/١١/٩٨در جلسه مورخ غيبت آقايان؛ احمدرمضانپور، بهراد ذاكري 

  شوراي اسالمي شهر رشت ٢٣/١١/٩٨و  ١٦/١١/٩٨عبدالهــي در جلسات مورخ 
      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣
          فرهام زاهد  ٤
          بهراد ذاكري  ٥
          فاطمه شيرزاد  ٦
          محمدحسن عاقل منش  ٧
          محمد حسن عليپور  ٨
          حامد عبدالهي  ٩

١٠  -          
١١  -         

    -  ٩  جمـــــع



  
  
  
  
  
  

 
٩٦ 

 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٩٨اسفند ماه  
  ١٣٥الي    ١٣٠جلسه  

الي   ..   ض



  
  
  
  
  
  

 
٩٧ 

 

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي :
  جلسه اي برگزار نگرديد.

  
  توسعه و عمران:مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون 

  ديارائه نگرد يگزارش
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري :
  گزارشي ارائه نگرديد

  
  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون فرهنگي و اجتماعي :

 د ماه تشكيل نگرديد.به علت شيوع ويروس كرونا  و به جهت رعايت پروتكل هاي بهداشتي جلسات كميسيون در اسفن

 

  
  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون حمل و نقل و ترافيك:

  جلسه اي برگزار نگرديد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
٩٨ 

 

  
  

  ٩٨گانه شورا اسفند هاي پنجآمار عملكرد كميسيون

  بررسي شدههايتعداد نامه  تعداد جلسات      كميسيون               
تعداد نامه هاي طرح شده در     

  صحن شورا         

  ١  -  -  برنامه و بودجه و حقوقي

  -      بهداشت،محيط زيست و خدمات شهري

  -  ١ ١  توسعه و عمران

  -  -  -  حمل و نقل و ترافيك

  -  - -  فرهنگي و اجتماعي

  -  -  -  تلفيق

  

  دبيرخانه شورا
  فقره  ٩٢هاي وارده: تعداد نامه

وبودجه و    برنامه
  حقوقي    

  ،بهداشت     
ــت و  ــيط زيس مح

  خدمات شهري
  و عمرانتوسعه

  حمل و نقل    
  و ترافيك    

و فرهنگـــــــــي
  اجتماعي

  متفرقه  تلفيق     

٨٢  -   ٢  -   ١  ١  ٦  
  فقره  ٢١٠تعداد نامه هاي صادره:  

  

  جلسات رسمي شورا
  جلسه    ٤تعداد جلسات:  

  ٢٨تعداد مصوبات:  

بودجــه و  وبرنامـه
  حقوقي

  بهداشت،
محيط زيست و 

  خدمات شهري
  و عمرانتوسعه 

ـــل و  حمـــل و نق
  ترافيك

  متفرقه  تلفيق  و اجتماعيفرهنگي

٨  -   -   -   ١  ١  ١٨  
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   :  ١٣٩٨اهم مصوبات شورا در اسفند ماه            

  فضاي سبز پروژه مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس گيالن .معرفي آقاي محمد حسن علي پور عضو شوراي اسالمي شهر رشت جهت عضويت در كميته ـ 

  شهرداري رشت ١٣٩٩بررسي جزئيات بودجه پيشنهادي سال  ـ

شوراي اسالمي شهر رشت، در خصوص به كار  ٢٨/٢/٩٨/ش مورخ ٤٠١/٩٨موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تمديد مصوبه شماره  ـ
نسبت به پرداخت  ١٣٩٨روانه ساختماني، گواهي عدم خالف و گواهي پايان كار ساختمان كه تا قبل از پايان سال گرفتن تمهيداتي براي متقاضيان اخذ پ

مشمول افزايش  ١٣٩٩عوارض اقدام و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا را تعيين تكليف نمايند؛ در صورت پرداخت تا پايان ارديبهشت سال 
  گردند.تعرفه عوارض ساختماني ن

متر  ١٢/٨٧٧٦ريال با ارزش مقدار مساحت ٩٨٠/٧٨١/١٥٠/١٤٥موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تهاتر عوارض تغيير كاربري به مبلغ  ـ
  ريال، واقع در مسير خيابان. ٠٠٠/٠٠٠/٢٦٠/١٤٥مربع از ملك وراث مرحوم جفرودي عالوه بر قدرالسهم شهرداري به مبلغ 

نفر، در مجموع  ١٩٩٤ريال به تعداد ٠٠٠/٥٠٠/٢حه پيشنهادي شهرداري درخصوص اعطاء يك كارت هديه به مناسبت شب يلدا به مبلغ موافقت با الي ـ
با كسر مبلغ مذكور از رديف "واگذاري خدمات اداري و شهري"خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان  ٢٠٥١١ريال از كد ٠٠٠/٠٠٠/٩٨٥/٤به مبلغ 
  خدمات شهري بودجه سالجاري. ٢٠٥١١و اضافه نمودن به رديف "ديون با محل"دمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوانخ ٤٢٢٠١اعتباري 

خدمات شهري  ٤١٧٠١ريال(پنجاه ميليون تومان) از محل كد  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اعمال هزينه مبلغ  ـ
به سازمان  از طريق آمبوالنسهاي سازمان آرامستان و بخش خصوصي صورت  "مؤسسات خصوصي و اشخاصكمك به  "بودجه سال جاري تحت عنوان

  مي گيرد.

 "حفظ و نگهداري فضاي سبز سطح شهر رشت"تحت عنوان  ٣٠٥٠١٠١٠١٣موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار رديف  ـ
و اضافه نمودن به رديف  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٥و  ٣٠٧٠١٠١٠٠٨و  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٣از رديف هاي  ريال با كسر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٠مجموعاً به مبلغ 

  با عنايت به افزايش دستمزد نيروهاي حجمي فضاي سبز و .. . ٣٠٥٠١٠١٠١٣

  ريال(هزينه). ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩ريال(درآمد) و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩اسالمي شهر رشت با مبلغ شوراي ١٣٩٨تصويب اصالح بودجه سال  ـ

  ريال(هزينه). ٠٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١١ريال(درآمد) و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١١شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ ١٣٩٩تصويب بودجه پيشنهادي سال  ـ

موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص مساعدت مالي به فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان رشت جهت كمك به تعمير خودروهاي آن  ـ
(كمك به ساير سازمان ها و ارگان ها، امور هنري، فرهنگي، مذهبي ٤/٤١٦٠٨و از رديفميليون تومان)  سي(ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠سقف مبلغ فرماندهي تا 

  هاي غير دولتي).و تشكل

در سال  شهرداري رشت جهت اجرا ١٣٩٩كرد دو دوازدهم بودجه پيشنهادي سال موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تصويب هزينه ـ
١٣٩٩.  

خدمات شهري بودجه  ١/٤١٦٠٧موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش ميزان كمك به سازمان آتش نشاني با افزايش اعتبار رديف  ـ
سازمان فرهنگي (كمك به  ١/٢/٤١٦٠٧ميليارد ريال (كمك هزينه پرسنلي سازمان آتش نشاني) و با كسر مبلغ مربوطه از رديف  ١٤سالجاري به مبلغ 

  .١/٤١٦٠٧ورزشي بابت ارائه خدمات فرهنگي ورزشي) و اضافه نمودن به رديف 

  بند به شرح؛ ٥موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص بسته حمايتي شهرداري در نحوه پرداخت عوارض در  ـ
راستاي حفظ حقوق شهروندان و همچنين با هدف صيانت از  * با توجه به عدم امكان بهره مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني سال، در

با اصالح درصد تشويقي در  ١٣٩٩خرداد ماه   منابع بالقوه درآمدي شهرداري رشت، دستورالعمل جاري جايزه تشويقي در بخش ساخت و ساز تا پايان
  . %٣٠به ميزان  ٩٩به صورت سه ماه اول سال  ١جدول بند 
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- جريمه به صورت علي  مبادرت به پرداخت مبلغ ١٣٩٨مي باشند، چنانچه تا پايان سال  ١٠٠ه جاري در كميسيون ماده * مؤدياني كه داراي پروند

(اعم از بدوي و تجديدنظر) باشد، مبناي   جريمه قطعي مقرره در كميسيون ماده صد %٧٥الحساب نمايند و مبلغ واريزي، مساوي و يا بيشتر از 
  مالك عمل خواهد بود.  ١٣٩٨ين دسته از مؤديان، تعرفه عوارض سال محاسبه و وصول عوارض براي ا

  : واريزي هاي اين بند به نام واريز كننده و لكن داراي قابليت انتقال به غير است.١تبصره 

شهرداري وظيفه اي براي صدور : اعطاي مشوق اين بند، مستلزم انعقاد تفاهم نامه با متقاضي است و طي اين تفاهم نامه تأكيد خواهد شد كه ٢تبصره 
  ندارد. ١٠٠رأي جريمه در كميسيون بدوي يا تجديد نظر ماده 

هستند، چنانچه تا پايان   قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ٥* مؤدياني كه داراي پرونده جاري و در صف انتظار جهت طرح در كميسيون ماده 
به صورت نقدي نمايند، مبناي محاسبه و وصول  ١٣٩٨محتسبه بر مبناي تعرفه عوارض سال مبلغ كل عوارض  %٧٥مبادرت به پرداخت  ١٣٩٨سال 

  بود.  مالك عمل خواهد ١٣٩٨عوارض براي اين دسته از مؤديان، تعرفه عوارض سال 

نيز عوارض   ١٣٩٩ال مبادرت به تسويه حساب نقدي جرايم ساختماني خود بنمايند و تا پايان ارديبهشت س ١٣٩٨* مؤدياني كه تا پايان سال 
  مالك عمل خواهد بود. ١٣٩٨سال   متعلقه را تسويه حساب نقدي نمايند، مبناي محاسبه و وصول عوارض براي اين دسته از مؤديان، تعرفه عوارض

اص مشمول جايزه * با عنايت به شرايط بحراني به وجود آمده از حيث بارش برف سنگين بهمن ماه و شيوع ويروس كرونا، مالكين صنوف و حرف خ
   خواهند بود. ١٣٩٨عوارض كسب و پيشه و حرف خاص مربوط به اسفندماه سال  %١٠٠تشويقي معادل 

  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص جابجائي دكه ها به شرح ؛ -

  * زهرا درويشي: خيابان الكاني روبروي مكان فعلي جنب بانك ملي .

  شهيد احمدزاده به سمت امين الضرب روبروي بيمه پاسارگاد جنب كيوسك جمع آوري زباله خشك .* سيد احمد آموزگار: چهار راه 

  * سيد نظير سرداري: بلوار الكان جنب باشگاه اديب صابر .

  ، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري.١٧٤متر پايين تر ورودي خيابان ،٢٠* علي راستگو: 

 ٠٠٠/١٢٧/٦١٠/٢٨٤صوص تقسيط الباقي بدهي سازمان ستاد اجرايي حضرت فرمان امام (ره) به مبلغ * موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخ
  ماه بدون اخذ كارمزد. ٢٤ريال به مدت 

  شرح ؛به ٩٨جايزه تشويقي سال ٢بند ٥اصالحيه تبصره "موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  ـ
ناشي از جريمه حاصل از رأي كميسيون ماده صد را طبق ضوابط، پرداخت و تتمه آن به صورت : مؤديان بدهكاري كه قسمتي از بدهي ٥تبصره «

يك فقره چك يك ماهه و اخذ تعهد از مالك( مبني بر اعمال نشدن معاوضه و اينكه منطقه اختيار دارد در تاريخ سررسيد، چك مذكور را وصول 
   ."»صادر نمايد. ٢با لحاظ نمودن تخفيفات بند  ر فيش عوارض درآمدي را نمايد.) تحويل منطقه مربوطه نموده باشند، منطقه مزبو

جهت فروش لوازم  ٧٢٠٢  ريال(پانصد ميليون تومان) رديف٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پادار نمودن مبلغ  ـ
  اسقاط و خودروهاي فرسوده.

اي پور و شركاء، با رشت ملكي آقاي محمد علي دشته ٤بخش  ٥٦سنگ  ٥٧٤٠سمتي از پالك ثبتي موافقت با پيشنهاد شهرداري درخصوص تملك ق ـ
ني، نوسازي جلب نظر هيأت كارشناسان رسمي دادگستري  و با رعايت كليه قوانين و مقررات و در قالب ارائه خدمات از قبيل؛ عوارض صدور پروانه ساختما

  ز.و.. كه شهرداري متولي آن است به نرخ رو

، بازپرداخت يكساله  و مهلت  %١٨سود   ميليارد ريال با نرخ ١٦٠اخذ تسهيالت از بانك شهر به مبلغ "موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص ـ
  ـ بررسي اعتراض فرمانداري شهرستان رشت به مصوبه شـورا با موضوعي به شرح؛  "تنفس سه ماهه

   ر شهيد سپهبد قاسم سليماني.تغيير نام ميدان مصلي به ميدان سردا
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  ١٣٩٨ اسفند ماهصـورتجـلسـات شـــورا در                            

  

  
  

شهر رشت اسالمي  (عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شوراي، يكصدو سي امين جلسه٥/١٢/٩٨مورخ  ٢٤١٢براساس دعوتنامه شماره  
  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. پور با قرائت آياتي چند از كالم هستيبه رياست جناب آقاي اسماعيل حاجي

   *دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

  ـ بررسي نامه هاي رسيده

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

  از دستور رئيس شورا: نطق پيش
ضمن عرض سالم، با اشاره به بحران ويـروس كرونـا و عـرض شهر رشت اسالمي  يشورا رييس محترمپور  يحاج لياسماعدر ابتدا جناب آقاي 

  اند براي همه شهروندان آرزوي سالمتي نمودند.عزيزاني كه براثر ابتال به اين بيماري جان خود را از دست دادهدرگذشت تسليت 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح: 
در دبيرخانه شـورا  ٧/١٢/٩٨مورخ  ٢٤١٧ثبت شده به شماره  ٤/١٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ ٨٢٠٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ١

ر رشت ملكي شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي اسـتان گـيالن در بلـوا ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٢٩موافقت با تفكيك پالك ثبتي "در خصوص 
  اعالم وصول گرديد. "الكان

  
  

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  
  

هاي دفاع مقدس اسـتان گـيالن بـه شـماره نامه مديركل محترم حفظ آثار و نشر ارزش
در  ٣/١٢/٩٨مـورخ  ٢٣٩٧ثبـت شـده بـه شـماره  ١٣/١١/٩٨مـورخ  ٦/١/٣٣٦٥ـ٤٢٩٨

دبيرخانه شورا مبني بر معرفي يكي از اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشـت جهـت 
  عضويت در كميته فضاي سبز پروژه مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس گيالن

      

 
  مراتــب در جلسـه مطــرح و پـس از بحـث و تبــادل نظـر و اخــذ رأي بـه اتفـاق آرا مقــرر گرديـد؛ آقــاي محمـد حســن *مـتن مصــوبه شـورا : 

  پور عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت جهت عضويت در كميته فضاي سبز پروژه مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس گيالن معرفي گردند. علي

  
  
  

 ٧/١٢/١٣٩٨مورخ       ١٣٠جلسه شماره 
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    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيد امير حسين علوي  ٩

          حامد عبدالهي  ١٠
            محمد حسن علي پور  ١١

    -  ١١  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

 

   
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢     
  

ثبت شده  ٤/١٢/٩٨مورخ  ١١٩٤٦/١/٩٨/٨٠٢٩رشت به شماره  نامه فرمانداري محترم شهرستان

مصوبات صورتجلسه يكصد و  ١ـ  ١در دبيرخانه شورا پيرامون بند ٥/١٢/٩٨مورخ  ٢٤١٠به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٧/١١/١٣٩٨العاده مورخ بيست و هفتمين جلسه فوق

يدان مصلي به نام سردار شهيد سپهبد قاسـم مصوبات با موضوع((تغيير نام م ١ـ١ـ پيرامون بند 

سليماني)) ضمن ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و پاسداشت جان نثاري هـاي سـردار مقاومـت، 

دستور العمل اجرايي آيين  ٢ماده  ٢/٢به موجب بند "حاج قاسم سليماني "شهيد سردار سپهبد

 ١٠مومي و با لحاظ نمودن مـاده نامه نظارت بر نامگذاري شهرها، خيابان ها، اماكن و موسسات ع

-مصوبات  مغاير مفاد دسـتورالعمل  ١ـ١دستورالعمل ياد شده، لذا تصميم گيري در خصوص بند 

  ها، اماكن و موسسات عمومي است.نامه نظارت بر نامگذاري شهرها، خياباناجرايي آيين

      

 

  و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد:نظر *متن مصوبه شورا : مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

   درارتباط با تغيير نام ميدان مصلي به ميدان سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني : ١٧/١١/٩٨مورخ ١٢٧مصوبه  ١ـ ١ـ بند 
و .... ، با شوراي اسالمي شـهر مـي قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور... ، تصويب نامگذاري معابر  ٨٠ماده  ٢٤مستند به بند 

ص بررسي باشد و اين شورا با درنظر گرفتن آيين نامه نامگذاي شهرها ، خيابانها ...، موضوع را بررسي و مصوب نموده است و تاكنون نامه اي درخصو
طباق مصوبه مزبور با مفـاد آيـين نامـه مصوبه معترض عنه در جلسه شوراي محترم نظارت شهرستان رشت و ابالغ تصميم آن شورا مبني  بر عدم ان

  نامگذاري و دستورالعمل اجرايي آيين نامه نظارت بر نامگذاري شهرها ، خيابان ها و... ، به شوراي اسالمي شهر رشت واصل نگرديده است.



  
  
  
  
  
  

 
١٠٣ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          حامد عبدالهي  ١٠
            محمد حسن علي پور  ١١

    -  ١١  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
     
  
 

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
  

 ٢١٦٨ثبت شده به شـماره  ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره ش 

شهرداري رشت جهـت  ١٣٩٩در دبيرخانه شورا به پيوست بودجه پيشنهادي سال   ٢٩/١٠/٩٨مورخ 

درصدي  ٢٤شهرداري رشت، با افزايش  ٢٤/١١/٩٨مورخ  ٢١٧١٤٢بررسي و تصويب، برابر نامه شماره 

نهصـد و پـنج (معـادل ريـال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩غ ، از حيث منابع به مبلـ٩٨نسبت به بودجه سال 

ميليـارد نهصد و پنج (معادل ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩حيث مصارف نيز به مبلغ ميليارد تومان) و از 

همچنين پيشنهادهاي سرمايه گذاري و تامين مالي پروژه ها، به صورت جداگانه همـراه و  و..تومان) 

، با عنايت  به تصويب كليـات بودجـه ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠/٤ اليحه بودجه (به پيوست آن) به مبلغ

شهرداري رشت در يكصد و بيست و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت  ١٣٩٩پيشنهادي سال 

-مبني بر بررسي جزئيات بودجه؛ سهم بودجه هزينه اي، تملك دارائي هاي سـرمايه ٣٠/١١/٩٨مورخ 

  اي و تملك دارايي مالي.

      

  
  *متن مصوبه شورا : 

شهرداري رشت در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به تصويب كليـات بودجـه  ١٣٩٩اليحه شهرداري درخصوص بودجه پيشنهادي سال 
سي جزئيات بودجه به منظور برر ١٦، رأس ساعت ١٠/١٢/٩٨اي عصر روز شنبه مورخ اتفاق آرا مقرر شد؛جلسه فوق العادهشهرداري رشت، به ١٣٩٩سال 

 اي و تملك دارايي مالي تشكيل گردد.هاي سرمايهاي، تملك دارائيسهم بودجه هزينه

  



  
  
  
  
  
  

 
١٠٤ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          حامد عبدالهي  ١٠
            محمد حسن علي پور  ١١

    -  ١١  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٤  
  

و آقـاي سـيد  ٣٠/١١/٩٨و  ١٦/١١/٩٨غيبت آقـاي رضـا رسـولي در جلسـات مـورخ 
        شوراي اسالمي شهر رشت ٣٠/١١/٩٨اميرحسين علوي در جلسه مورخ 

  
نظر اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره *متن مصوبه شورا : 

   و اخذ رأي غيبت آقايان؛ رضا رسولي و سيد اميرحسين علوي موجه تشخيص داده شد.
    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          رضا رسولي  ٣
          احمد رمضانپور  ٤
          فرهام زاهد  ٥
          بهراد ذاكري  ٦
          فاطمه شيرزاد  ٧
          محمدحسن عاقل منش  ٨
          سيدامير حسين علوي  ٩

          حامد عبدالهي  ١٠
           محمد حسن علي پور  ١١

    -  ١١  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ٢٠جلسه رأس ساعت 



  
  
  
  
  
  

 
١٠٥ 

 

  
  
  

شهر اسالمي  ساختمان شوراي(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ، يكصدو سي و يكمين جلسه٨/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٢١براساس دعوتنامه شماره   
  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رشت به رياست جناب آقاي فرهام زاهد نائب رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   *دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا
  شهرداري رشت ١٣٩٩ـ بررسي جزئيات بودجه پيشنهادي سال 

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
 ياز تمـام يندگيبه نماكه رياست جلسه را بر عهده داشتند ضمن عرض سالم، شهر رشت اسالمي  يشورا رييس محترم فرهام زاهد نائب  در ابتدا جناب آقاي

شـهر  ياسـالم يتنها پزشك عضو شورا يرـبهراد ذاكو همچنين از آقاي دكتر  النيگ يو پزشك يكادر درمان هيكل ازشهر رشت اسالمي  يشورامحترم  ياعضا
  .ندنمود يتشكر و قدردانشان بي شائبهزحمات  ليدل بهرشت 
و اظهـار  نـدكرد يقـدردان زيـسـبز ن يوروب و فضارفت يروهاين و آرامستان ي،نشانآتش هاي خدوم سازمان يروهاياز عوامل و ن نيهمچن زاهدفرهام آقاي 
  .كننديخود عمل م فيآلوده به وظا يفضا نيامكانات موجود در ا نيبا كمتر زانيعز ني: اندداشت

 و ييكه در ارائه خدمت با سودجو يانيجر ميدواري: امندگفت يبهداشت زاتيدر مورد لوازم و تجه اهيبا اشاره به راه افتادن بازار س سپس نائب رئيس محترم شورا
 نيبـ ازكرونا پس از قم  روسيو وعيمركز ش نيعنوان دومبه النيخصوص در استان گ نيدر ا ينظارت يبه وجود آمده است با كنترل واحدها بيعج يهامتيق

: با توجه بـه داشتنداظهار در سطح شهر رشت،  يپاشاز آغاز شب نخست سم شيپ النيخود با استاندار گ يبا اشاره به گفتگوجناب آقاي زاهد همچنين  برود.
آمـده  وجودبه  يكرونا، مشكالت فراوان اقتصاد وعيمركز ش نيعنوان دومبه النيخصوص شهر رشت و استان گه كرونا در كشور و ب روسيو وعيپس از ش نكهيا

اصناف  ياجتماع نيو تأم ييدارا ،يساط بانكخواسته وجود داشته باشد تا در بحث پرداخت اق نيدكتر زارع استاندار محترم صحبت كردم تا اآقاي است بنده با 
  .رنديو مشاغل موردتوجه خاص قرار گ

عنوان بـه زيـشـده امـا مـا ن كه درخواسـت فـوق از دولـت انجـام :گفتند زين شانيشده و ا نظر استاندار محترم واقع موضوع مورد نيالبته ا ند:ادامه داد ايشان
   رخ بدهد. ترعياتفاق هرچه سر نيتا ا ميامر كمك كن نيدر ا ميتوانيمردم م ندگانينما

شهرداري رشت گفتند: چيزي كه تصويب مي شود برنامه كـاري اسـت  ١٣٩٩با اشاره به پيش بيني بودجه سال  سيد امير حسين علويسپس جناب آقاي 
اين به اين معنا نيست كه ريز پروژه هايي كه آقايان نوشته اند شهرداري برنامه اي نمي بينم.  ٩٩كه شهرداري بر طبق آن حركت مي كند. من در بودجه سال 

ماه ماندند. سـال آينـده سـالي اسـت كـه بودجـه آن را  ٩ – ٨آقاي حاج محمدي شهردار شهر رشت شدند و تقريبا  ٩٨در آن وجود ندارد. از خردادماه سال 
چيست؟ اگر شما مي دانيد به من بگوييد چـون مـن در  ١٣٩٩ي شهر رشت براي سال خودش مي نويسد و در اين وضعيت ما بايد بدانيم كه برنامه  ايشان برا

ودجه عرض بودجه پيش بيني شده برناه اي مشاهده نكردم. عضو محترم شورا خطاب به آقاي رمضانپور بيان داشتند: در بحث درآمد سال گذشته در تصويب ب
ار چالش مي گرديم اما اصرار اعضاي محترم شورا بود و من هم پـذيرفتم. امـا ايـن را هـم بـه آقـاي كردم كه با آن عدد نمي توانيم كارها را پيش ببريم و دچ

د و طي سال در كاظمي رئيس اداره دبيرخانه شورا و هم به مدير بودجه وقت گفتم كه شما ناچار مي شويد هزينه جاري را سال ديگر كاهش دهيد و اينها رفتن
  ت شدند به خاطر اينكه بودجه ديگر بسته شده بود و نمي توانستند اعداد را جابجا كنند.انجام هزينه هاي جاري دچار مشكال

تـا و  ٣٠٠ي حوزه ها، هم در حوزه جـاري ايشان با اشاره به اين موضوع كه بودجه اي كه االن نگارش شده اينقدر باز نگارش نشده است بيان داشتند: در همه
 %١٠ي شامل رفت و روب و فضاي سبز و بعالوه بودجه سازمانها مي شود و در اين قضيه راحت مي توانند باجابجـايي تا  كه بخش عمران ٥٠٠هم حوزه عمراني

رمـت سرفصل بودجه اي،  در رديف هاي بودجه هركاري دلشان خواست انجام دهند و براي يك سري هزينه هايي كه چالش پيدا خواهـد شـد. مـثالً بـراي م
  چهار ميليارد بودجه ديده شده است، كه چه شود!!! _يون تومان بودجه ديده شده براي عكاسي و فيلم برداري و.. نيز سه ميل ٤٠٠ساختمان قبلي شورا 

ست و براي بعضي آقاي علوي ادامه دادند: امسال در حوزه هايي كه در رديف سال جاري بودجه بوده و هيچ اقدامي صورت نگرفته آن رديفها تقليل پيدا كرده ا
  كدهاي غير ضروري كه فردا بخواهند با آن هر كاري انجام بدهند عدد ديده اند و هيچ برنامه عمراني مشخصي هم ديده نشده است.از 

 ١٠/١٢/١٣٩٨مورخ       ١٣١جلسه شماره 



  
  
  
  
  
  

 
١٠٦ 

 

ته شـده فاهم نامـه آن نوشـايشان با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با قرار گاه خاتم بيان داشتند؛ اكنون براي اجراي پروژه قرارگاه خاتم و ساير پروژه ها كه ت
آقاي علوي اظهار داشتند: در بودجه براي دو حوزه در سرمايه گذاري عدد ديده شده؛ يـك عـدد بـه عنـوان   چه برنامه ريزي شده است. ١٣٩٩است در سال 

مي توان كرد و در حوزه  ميليارد تومان براي سال آينده چه كار ٢٠درآمد و يك چيز ديده شده به عنوان اوراق مشاركت و صكوك . در فضاهاي اين چنيني با 
ل قبـل، دو پروژه هايي كه با قرار گاه خاتم تفاهم نامه نوشته شده سال آينده چه كاري مي خواهيم انجام دهيم؟ بودجه آسفالت و مرمت هـم نسـبت بـه سـا

  ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است اينها موضوعاتي است كه مي بايست دوستان به آن پاسخ بدهند.
گويد كه سال آينـده هـم همـين منـوال ادامـه امير حسين علوي خطاب به آقاي رمضانپور عضو محترم شورا گفتند: تجربه قريب به يقين بنده ميآقاي سيد 

حـوزه اي از يا در  خواهد داشت به محض اينكه شما نسبت به نكته اي معترض بشويد كه ما اين را به كرات در رفتار و كردار آقاي شهردار و تيم او ديده ايم و
ه تصدي امور عملكرد شهرداري معترض بشويد سعي مي كنند با فرافكني ها و جوسازي ها كه آقا نمي شود و نمي گذارند پاسخ دهند. ايشان از روز اول هم ك

ته به محض اينكه يكي اعتراض كنـد ماه از سال گذش ٩شهرداري شدند از همان هفته اول مرتب مي گفتند كه اينها اجازه كار به بنده نمي دهند. االن هم كه 
در ايـن معـادالت  بالفاصله عضو شورا را منتسب مي كنند كه آن مي خواهد فالن مدير را بگذارد و اين يكي مي خواهد فالن مدير را بردارد. خدا را شـكر االن

  كنند نسبت بدهد.اي ندارد و گرنه هنوزم كه هنوز هم ممكن بود اينها را به آدمهايي كه او را نقد مي بهانه
ي خـواهيم بـراي آقاي سيد امير حسين علوي، عضو محترم شورا خاطر نشان كردند: اينها را ببينيد و بدانيد سال آينده سال پايان كار شما و ما است و مـا مـ

قط مي توانيم شهر را در همين سطحي كـه مردمان شهر حرف به زبان بياوريم با اين ماجرايي كه آقاي شهردار درست كرده در تنظيم بودجه سال آينده، ما ف
  امروز هست ببنيم مانندكارخانه آسفالت كه يك در ميان در حد لكه گيري كار مي كند.

ماه شهر را مديريت نماييد. در انجام كارها فقط به يك سري كارهايي كه حتي  ٩ايشان سپس خطاب به شهردار رشت گفتند: هنوز نتوانسته ايد بعد از گذشت 
شود. تازه در همين حد هم با توجه به ضعف هايي كه در تأمين منابع و درآمد وجود دارد و اين يي هم نيست بلكه خيلي كمتر از روبنايي است بسنده ميروبنا

ان ها سپري خواهد ضعفها هم مفرط است و ناشي از ضعف انتخاب، به كارگيري، نظارت و.. است و به يقين به واسطه اين مشكالت سال آينده هم با همين بحر
ه محـض آقاي علوي از اين رو ضمن مخالفت با كليات بودجه بيان داشتند: تا زماني كه جزئيات بودجه مشخص نشود به نظر من تصويب اين بودجه اشتبا شد.

  خواهد بود.
: مـا ندرشت اظهار داشـت يشهردار يبندشهر رشت با اشاره به مدل بودجهاسالمي  يشورا سهيرئئتيهمحترم عضو  ،پوريمحمدحسن علسپس جناب آقاي 

  م؟يكنيدرآمد كسب م يصورت ماهانه چه مبلغكه به مييبگو ميامدين اام ميكرد بيتومان تصو ارديليم ٦٥٠مبلغ بودجه شهرداري را به ، ١٣٩٨در سال 
گفتـه  يحقوق كارگران پرداخت نشده است. در سال جـار شيتومان افزا ارديليم ١٤كه  مينيبيو م مقرار داريسال  انيدر پا در حال حاضر: ندادامه دادايشان 

سنگ بزرگ و عالمت  يهمان ماجرا يعني ميسيبنو يتومان ارديليم ٩٥٠بودجه  زياست. اگر قرار باشد امسال ن افتهيكاهش يكار كاركنان شهردارشد كه اضافه
را كار  يمبلغ مانكاريمنظر پ ما،يمثال در سازمان س يكه برا مينيبيم م،يها نگاه كندر اموال سازمان مياگر بخواه م؟يشو زيدر بودجه ر ميتوانينزدن! ما چرا نم
گام بزرگ  كي ديو ما با گردديموضوعات به بودجه باز م ني: سرچشمه تمام اندكرد ديتأك پوريعلآقاي   .شودينم دهيد يشهر طيدر مح يزيكرده است اما چ

  .شودبودجه نگاه به  يصورت تخصصبه دي. باميبودجه بردار يبرا
همواره بـا حـوادث  يبشر ي: خالصه زندگندكتاب، گفت كياز  يتيا روابشهر رشت اسالمي  يشورامحترم عضو  ،ياحمد رمضانپور نرگسسپس جناب آقاي 

و انـواع و اقسـام  هايو گرفتار شيها در معرض آزماانسانداد و همواره  ييهاعذاب نانخداوند به آ دند،يكفر ورز امبرانيكه نسبت به پ يتوأم بوده است. مردم
 يبـه نكـات سـتيبايسخت، م يرهايمس نيكشته شدند. همواره در ا رانيكشور ا تياز جمع يميدوم ن ي: در زمان جنگ جهانندادامه داد ايشان بودند. يماريب

در افراد مختلـف  يماريبحران عبور كرد. هرچه ب نياست تا بتوان از ا ينكات بهداشت تيرعا يگرينكات وصل به خدا شدن و د نياز ا يكي. ميتوجه داشته باش
  .شوديم افتي زيكاسته و با گذشت زمان درمان آن ن يمارياز شدت و قدرت آن ب زانيكند به همان م تيسرا

 يمنـياسترس و اضطراب سبب كـاهش ا ،يمنف يانرژ جادي: اندرعب و وحشت خواهد شد، اظهار داشت جاديسبب ا يمنف غاتيتبل نكهيا انيبا ب رمضانپورآقاي 
آتش دشمن قرار دارند اما اكنون ما  ريز يطيدر چه شرا دانستنديكه م يديهزار شه ٨وخاك كرده است. آب نيا ميتقد ديهزار شه ٨استان  ني. اشوديبدن م

  .ميآن را كنترل كن ميتوانيمو توكل به خدا  يبهداشت، خون سرد تيكه با رعا ميمواجه هست روسيو كيبا 
امور بودند تشكر و  ريگيپ يصورت تلفنبه اي يكيزيكه با حضور ف زانيعز ي: از تمامند، گفترشت شهراسالمي  يشورامحترم  يبا تشكر از اعضا نيهمچن ايشان
عمل  دانيدر م هامارستانيسخت ب طيكه با وجود امكانات كم و شرا ياست. كس ياز دو نفر نام نبرم. نفر نخست دكتر بهراد ذاكر توانمياما نم كنميم يقدردان

در بـاال سـن و سـال  رغميـپـور كـه عل يحاج ياز آقا نيگر باشد. همچنو نظاره نديهمچون بنده در خانه بنش توانستيكه م يطيهم در شرا. آنندحاضر شد
  .كنميو تشكر م ريو حضور داشتند تقد نددستايجلسات مختلف مردانه ا
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 يبودجـه رأ اتيـ: بنده بـه كلندشورا در خصوص بودجه، گفتمحترم عضو  گريد يعلو نيرحسيامآقاي سيد شهر رشت خطاب به اسالمي  يشورامحترم  عضو
در  زيگذشته را ن يهاسال يدرآمد يهاهيو پا ميبودجه ندار غيتفر ياست، از طرف يبودجه وابسته به بخش درآمد نهيام و به آن اعتقاد نداشتم. بخش هزنداده

طور كـه در بخـش درآمـد همـان عتـاًيداشت و طب ميمشكل خواه ،قطعاً در تحقق درآمد ،نباشد يكه بخش درآمد ما درست و منطق يو تا زمان ميندار ارياخت
  شد. ميبا مشكل مواجه خواه زين هانهيداشت، در بحث هز ميمشكل خواه

 ٣٠-٢٠درصـد  كيـگذشـته اسـت و بـا  يسـنت يهابودجه همان بودجـه اتي. تمام جزئنميبينم يبودجه نقشه راه ني: بنده در اندكرد ديتأكآقاي رمضانپور 
درصد نسـبت بـه  ١٥٠وقت درصد آن محقق شده است، آن ٦٠ شد بيتصو ٩٨كه در سال  يتومان ارديليم ٦٥٠شده است. بودجه  يبندمجدداً جمع يدرصد
اي جهـت تصـميم هاي سرمايهايش داده ايم و خواستند تا جدول مقايسه اي بودجه هزينه ها و تملك داراييتومان افز ارديليم ٩٠٥مبلغ را به  ودجه،ب يوصول

  گيري به شورا ارائه گردد.
 ياررشـت طبـق سـاعات اد يجهت حضـور پرسـنل شـهردار يابا توجه به قرار گرفتن نامه گفتند: شورامحترم  سيرئبينا فرهام زاهددر ادامه جناب آقاي 

  در محل كار حاضر شوند. يعاد يهاهمانند روز ستيبايقرار گرفته است كه م يدر كارتابل پرسنل شهردار ياامهنگذشته و روال معمول، 
 يشـهردار يمـال طي: بحث شراندخصوص اظهار داشت نيدر ارئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا،  ي،ذاكر بهرادآقاي دكتر 

  است، اما اكنون بحث جان افراد مطرح است. حيصح
كـه  ميكن يكار ديو نبا خواهنديحقوق خود را م ندهيدر آ ي: همكاران شهردارنداظهار داشت زيشورا نمحترم عضو  گريد يعلو نيرحسيامسيد جناب آقاي 

  آنان به مشكل بر بخورد. يسو زندگاز آن
از وزارت كشور كمك گرفته شود تا مشكل حـل گـردد.  يدارد جان افراد است. در بحث مال تيآنچه كه اولو: ندخصوص گفت نيدر ا يذاكر بهرادجناب آقاي 
مناطق  انداشت! اكنون شهردار مينخواه يمشكل ندهيماه آ ٣انجام شود تا  هايوصول نياز ا %٢٠چقدر بوده است؟ اگر  ١٠٠ماده  ونيسيدر كم هاياكنون وصول

 نكـهينـه ا م،يخود را درست انجام دهـ تيريمد دي. ما بانديخود را پرداخت نما يبدهكار تماس گرفته و با آنان مذاكره كنند تا بده زحمت بكشند با افراد ديبا
  .ميبده رييساعت را تغ

است كه بر  يسال نينخست ني: اندرشت، گفت يشهردار ٩٩ارائه بودجه سال  رامونيرشت پ يشهرداري مالمحترم  ريمد ،نيباحمدرضا حق سپس جناب آقاي
  .ندينما هيبودجه جداگانه ته ستيبايم يتابعه شهردار يهاكه سازمان استشده  ديق هايقانون شهردار ٨٤اساس ماده 

 ٨٤كه بـا بودجـه بـر اسـاس مـاده  ييها: آن دسته از سازمانندكرد ديخواهد شد، تأك قيتلف يها با بودجه شهرداربودجه جداگانه سازمان نكهيا انيبا بايشان 
  .شونديم نيتأم يشهردار يهانهيو هز يدرآمد يهافياز رد شوندياداره م هايقانون شهردار

ه صـورت جداگانـبه زين يصورت جداگانه و شهردارها به: بودجه سازمانندكرد ديشده بود، تأكارائه يقيصورت تلفبه ٩٨بودجه سال  نكهيا نيابا ب نيبحقآقاي 
  است. شدهقيبه آن تلف تومان ارديليم ٦٥٠ نيها بعد از امركز و مناطق بوده است و بودجه سازمان يبودجه شهردار ارديليم ٦٥٠ارائه شد كه در آن بودجه 

: در طول سال نداظهار داشت شود،يبه مناقصه گذاشته م زانيبه همان م يشده به شهردارابالغ ياعتبارات استان نكهيا انيرشت با ب يشهردار يمالمحترم  ريمد
  .باشديماهه مماهه و دوازدهماهه، نهماهه، ششصورت سهبودجه به صيروند تخص

 شياز فصول بـا افـزا ي. در بعضشوديانجام م هانهيدرآمدها، هز يوصول زانيموجود تا حد م يبا توجه به كمبود منابع مالسپس آقاي حق بين عنوان داشتند: 
  .ميريبگ ظربودجه را در ن ازهايبر اساس ن ديما با رايشود، ز دهيد يصورت واقعبه هانهيهز ديو بنده مخالف آن هستم كه با ميابودهمواجه  نهيهز
 ينـيبشيپ يحجمـ يروهـاين شيدر بخش افزا ايكه آ ند،ديپرس يشهردار يرماليشورا خطاب به مد محترم عضو ي،علو نيرحسيامآقاي سيد راستا  نيهم در

  صورت نگرفته است؟! 
گرفته اسـت  روروب كه در مناقصه قرانشده است اما در بخش رفت به جهت اضافه شدن اعالم يحجم يروهاي: تعداد ننددر پاسخ اظهار داشت زين نيبحقآقاي 

  انجام شد. %٥٠با  زين گريد يهامناقصه يو تمام ميكار را انجام ده نيا ميتوانست %٣٠كه موردقبول واقع نشد و با  ميداد شنهاديپ شيافزا %٢٥
  .باشديساعت م ١٢٠تا  ١١٥ نيب يكاراضافه نيانگيم زانيم ند:كرد ديتأك نيهمچنايشان 
 يمـالمحتـرم  ريكـه مـد ندديمتعلقـات آن پرسـ ريو سـا يرفاه يهانهيهز شيدر خصوص بحث افزاعضو محترم شورا  ي،علو نيرحسيامسيد آقاي  سپس

در حـد تـوان موجـود  يرفـاه يهانـهيدولـت اسـت. در هز ياز سو شدهنييدر نظر گرفته نشده و همان پاداش تع ي: پاداشنداظهار داشتنيز رشت  يشهردار
  .پرداخت خواهد شد

مربوطه، موضـوع در اي بودجه مقرر شد؛ پس از ارسال جداول در ادامه با توجه به مباحث مطرح شده توسط اعضاي محترم شورا مبني بر ارائه جداول مقايسه
              جلسه بعدي شورا مطرح گردد.
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  *متن مصوبه شورا : 
شهرداري رشت در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به تصـويب كليـات  ١٣٩٩اليحه شهرداري درخصوص بودجه پيشنهادي سال 

ررسي به منظور ب ١٦، رأس ساعت ١٢/١٢/٩٨اي عصر روز دوشنبه مورخ اتفاق آرا مقرر شد؛جلسه فوق العادهشهرداري رشت، به ١٣٩٩بودجه سال 
 اي و تملك دارايي مالي تشكيل گردد.هاي سرمايهاي، تملك دارائيجزئيات بودجه سهم بودجه هزينه

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        حجت جذب  ١
          احمد رمضانپور  ٢
          فرهام زاهد  ٣

          بهراد ذاكري  ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦

          سيدامير حسين علوي  ٧

          محمد حسن علي پور  ٨
٩  -          

١٠  -          

١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٨جلسه رأس ساعت 
  
  

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

١  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢١٦٨ثبت شده به شـماره  ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره ش

شهرداري رشت جهت  ١٣٩٩در دبيرخانه شورا به پيوست بودجه پيشنهادي سال   ٢٩/١٠/٩٨مورخ 

 ٢٤شـهرداري رشـت، بـا افـزايش  ٢٤/١١/٩٨مـورخ  ٢١٧١٤٢بررسي و تصويب، برابر نامه شماره 

نهصـد و (معادل ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩غ ، از حيث منابع به مبل٩٨درصدي نسبت به بودجه سال 

نهصـد و پـنج (معادل ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩حيث مصارف نيز به مبلغ ميليارد تومان) و از پنج 

همچنين پيشنهادهاي سرمايه گذاري و تامين مـالي پـروژه هـا، بـه صـورت و  و..ميليارد تومان) 

، با عنايت  به تصويب ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠/٤ جداگانه همراه اليحه بودجه (به پيوست آن) به مبلغ

شهرداري رشت در يكصد و بيست و نهمـين جلسـه شـوراي  ١٣٩٩كليات بودجه پيشنهادي سال 

مبني بر بررسي جزئيات بودجه؛ سهم بودجه هزينه اي، تملك  ٣٠/١١/٩٨اسالمي شهر رشت مورخ 

  اي و تملك دارايي مالي.دارائي هاي سرمايه
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در محل ساختمان  ١٦:٤٥(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت ، يكصدو سي و دومين جلسه١٠/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٢٩براساس دعوتنامه شماره  
  زار گرديد.بخش قرآن مجيد برگ شهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجي پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  شوراي

   *دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا
  شهرداري رشت ١٣٩٩ـ بررسي جزئيات بودجه پيشنهادي سال 

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
 يدواريـابـراز ام يكوكاريداشت روز احسان و ن يبا گرام ضمن عرض سالم، شهر رشتسالمي ا يشورا در ابتدا جناب آقاي اسماعيل حاجي پور رييس محترم

  .دهندهم نشان  بازرا خود  يشهر رشت مهربان فيتا همانند گذشته مردم شر ندكرد
: جبهه نداظهار داشت ياز پرستاران و كادر درمان ريو در ادامه با تقد ندداشت يگرام زيرا ن ي، روز همكار(ع)والدت امام جواد كيبا تبر نيپور همچن يحاجآقاي 

همكارانشان كه اكنون به علت آلوده  يبرا قيتوف يآرزو زانيعز نيا ي. برادنديبودند و در خط مقدم جنگ يكرونا، پرستاران و كادر درمان روسيمبارزه با و ياصل
  .مينمايمغفرت م يكه جان خود را از دست دادند آرزو زانيعز نيهمكاران ا آن دسته از يبهبود و برا ياند آرزودچار كسالت شده روسيو نيشدن به ا

نشـانان فـداكار آتش ژهيوو بـه يخـدوم خـدمات شـهر يروهـاي: از نندرشت، اظهار داشت يخدوم شهردار يروهاياز ن يبا تشكر و قدردان شورامحترم  سيئر  
  .كنميم ژهيو معابر سطح شهر هستند تشكر و يكردن اماكن عموم يروز در حال زحمت و تالش جهت ضدعفونشهرباران كه جانانه چند شبانه

 اريرا در اخت گريرشت و ده دستگاه د ينشانآتش اريدر اخت گانيصورت را دستگاه پمپ را به ١٠كه  يشهروند رشت يكوهفي ياز آقا يبا قدردان نيهمچن ايشان
 يتا تعـداد خودروهـا دخواهد ش ياندازراه زين گريدستگاه د ٢شده و  دستگاه آن نصب ٣است كه  شده هيدستگاه واتر جت ته ٥: ندقرارداد، گفت هامارستانيب

   .مييارائه خدمت نما شيپ از شيب ميبرسد تا بتوان دستگاه ٢١به  يخدمت رسان شهردار
 زيـسـازمان آرامسـتان ن رعاملياز مـد نينشانان شهر رشت و همچنـرشت، از آتش يشهردار ينشانسازمان آتش رعامليپور با تشكر از مد يحاججناب آقاي 

عنوان بـه ياديـز اري: متأسـفانه مبلـغ بسـنـدكرد ديرشت، تأك يحقوق پرسنل شهردار يافتادگبا اشاره به عقب نيشورا همچنمحترم  سيرئ  .ندنمود يقدردان
و مساعدت استاندار  يبا همكار ميتا بتوان ميهست دواريام يشهردار يدرآمد ديكاهش شد نيبد موجود و همچن طيو با توجه به شرا افتادهپرسنل عقب  حقوق

  .مييها را حل نمامحترم مشكل پرداخت حقوق
از  ياريبسـ م،يـسال قـرار دار انيدر پا نكهي: با توجه به اندسال اظهار داشت انيكرونا در پا روسيو وعيش ي به دليلخاص ساعت ادار طيبا اشاره به شرا ايشان
مضاعف را متحمل شوند.  يانهيهز ٩٩كه با افتادن كار به سال  ترسنديعوارض خود را پرداخت كنند با مشكل مواجه هستند و م نهيهز خواهنديكه م يكسان

 يكار ادار ليوقت تكم ماهبهشتيارد انيتا پا دهنديرا انجام م يكه مرحله اول ارائه نقشه و پرداخت يتا كسان ميكن جاديا يطيشرا ميتوانيخصوص م نيما در ا
  .مينشو يتا شرمنده كاركنان شهردار شوديم يم كه مبلغ خوبيكن نيخود را تأم يهانهياز هز يبخش ميتوانيم زين يطيشرا نيخود را داشته باشند. در چن

كـه ماننـد  مانكـارانيپ نـهيهز ميبتـوان ميدواريـ: امنـدباشد، اذعان كرد يپرسنل شهردار يايحقوق و مزا ديبا يپرداخت نينخست نكهيا انيپور با ب يحاجآقاي 
  برطرف شود. زين يحجم يروهايتا مشكالت ن ميپرداخت كن زيخانواده ما هستند را ن

برخورد ما بـا  كنميم ديتأك زي. در بحث بودجه نشوديم يكرونا شهر ضدعفون روسيهر شب و تا زمان مهار كامل و ند؛كرد ديتأك نينهمچ شورامحترم  سيرئ
 فيـسـال تكل انيـاز پا شيبرگزار شود اما پـ گريجلسه د ٥است  ازياگر ن يدر مورد بند به بند صحبت كنم و حت ديباشد. با يكامالً علم ديشده با بودجه ارائه

 ياز زحمـات اعضـا يشهر رشت بـا تشـكر و قـدردان ياسالم يشورامحترم عضو  ياحمد رمضانپور نرگس سپس جناب آقاي مشخص گردد. يدشنهايبودجه پ
در بخش  مي بايستبودجه هاي كد يسر: در بحث برندفتشهر رشت در تالش هستند، گ يسازو پاك يرشت كه در ضدعفون يشورا و كاركنان شهردارمحترم 
  .ميكن بيمواد بودجه آن را تصو يبدون بررس نكهينه ا شديكار انجام م نيدرآمد ا
است بودجـه  افتهيبودجه سال گذشته تحقق %٦٠كه  يطيدر شرا م،يبودجه ندار غيطور كه در جلسه قبل عرض كردم متأسفانه ما تفر: همانندادامه داد ايشان
  .ابدييتحقق نم زين ندهيسال آ
 رايـزد ز يحرفـ توانيبودجه نم يانهيكه اكنون در بحث هز كنميم ديبودجه تأك يو جزئ زيكارشناس ناچ كيعنوان : بنده بهندداشتاظهار  شورامحترم  عضو

  بحث كرد؟! يعمران يهاو پروژه هانهيدر مورد هز توانيچگونه م يطيشرا نيو در چن ستين ريپذدرآمد ما تحقق دانميبنده م

 ١٢/١٢/١٣٩٨مورخ       ١٣٢جلسه شماره 
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 كنند،يوپنجه نرم مبا مشكالت فراوان دست اميا نيكه در ا يكسان ياز تمام يشهر رشت با تشكر و قدردان ياسالم يشورامحترم عضو  يرضا رسول جناب آقاي
هستند كه  يارياما افراد بس مينيبيما تنها پزشكان و پرستاران را م دي. شامينمايو تشكر م ريتقد هامارستانيب يمان در كادر درمان: از برادران و خواهرانندگفت
  آنان بود. يقدردان تمام ديو با كننديم يفشانتالش و جان نيب نيدر ا

اقـدام  يرشـت در راسـتا يشـهردار ديطور كه مستحضر هستشد كه بر اساس آن همان يهمكاران گرام ميتقد ياجلسه نامه ي: در ابتدانداظهار داشت ايشان
دچـار  مـاهبازارچـه چمـران در بـرف بهمن يعنـيما  يبازارچه محل نيتركرده بود و بزرگ يمحل يهابازارچه ياندازفروشان اقدام به راهدست يجهت سامانده

بـوده  يها و... بـر عهـده شـهردارسازه نيآنكه تأم رغميخود كسبه عل نكهياست كه با توجه به ا نيبنده بر ا شنهادي: پندافزود يرسولآقاي   شد. يخسارت جد
  در نظر گرفته شود. فيتخف ندهيسال آ يبهااز اجاره ياند، در بخشسازه كرده ياست، اقدام به بازساز

شورا خـواهم نمـود  استير ميبودجه تقد رامونينظر خود را پ يا: بنده در نامهنداظهار داشت زيرشت ن يشهردار ٩٩شورا در خصوص بودجه سال محترم  عضو
كـرد بـه  نهيبا ارتباط هز يانهيكه در بخش هز رسديدور از ذهن است و به نظر م ارديليم ٩٠٥عدد  رايانجام شود، ز يقيدق اريبس يبررس دياما به نظر بنده با

  اقدام است. نيبهتر رد،يصورت گ نهيهز زانيكه درآمد محقق شود، به همان م زانيكه هر م ياگونهدرآمد به
 نيهمـ زيـگذشـته ن يها: در سالندشده است، اظهار داشتارائه يو فازبند يبنددسته ،يبدون كدبند بودجه يهافياز رد ياديتعداد ز نكهيبا اشاره به ا ايشان

  مشكل برطرف شود. نيا ميكرد يدوره سع نيمشكل وجود داشته است و در ا
را  نهيزم توانديها ممدل پروژه ني: وجود ااشتندشده وجود دارد، اظهار دپروژه با اعداد و ارقام كوچك در بودجه ارائه ياديبا اشاره به آنكه تعداد ز يرسول آقاي

ان نخواهـد كـرد و زمـ جاديدر انجام امور ا يموضوع خلل نيبنده ابالغ دو دوازدهم است و قطعاً ا شنهادي. پدينما جاديو بدون برنامه ا ياقهيكرد سل نهيهز يبرا
: برحسـب بيـان كردنـد شـهر رشـت  ياسـالم يشورامحترم  عضو يعلو نيرحسيام آقاي     بودجه وجود خواهد داشت. يرو قيدق يكارشناس يبرا يشتريب

رفـت و  ،ينشانخدوم آتش يروهايسطح شهر بودند همانند ن يبحث ضدعفون ريكه درگ ييهارشت در همه حوزه يهردارش پرسنل    و  ياز كادر درمان فهيوظ
  .كنميم يسبز تشكر و قدردان يروز و فضا

بـا آن  ميكه قرارداد مستق ياست، افراد افتهيشيها افزااز حقوق آن يسبز و رف و روب كه بخش يفضا يحجم يروهايجز ن: بهنداظهار داشتمحترم شورا  عضو
 نيـا ايـآ م؟يهسـت ودجـهانحراف ب يدارا يپرداخت يايدر خصوص مزا زانيمواجه هستند؟ تا چه م ندهيحقوق سال آ نهيبا مشكل در زم زانيتا چه م مياداشته

كـه  يكننـد، موضـوعات افـتيها درسـؤال نيـشـورا جوابشـان را از ا ياعضا خواهميبنده م بودجه مشخص خواهد شد؟! غيدر تفر ايشده است محاسبه زانيم
  واسطه عملكرد خارج از مصوبه شورا است.به زين گريد يو بخش ينيبشيع محاسبات و عدم پواسطه نواز آن به يبخش قاًيشده است دقمطرح

 شيتومـان افـزا ارديـليم ٣٨٥تومان را از سـال گذشـته بـه مبلـغ  ارديليم ٣٢١آن مبلغ  اتيشده در كل : در خصوص بودجه ارائهدند ادامه دا ايشان اينچنين
ش يافـزا زانيـوروب بوده است؟ مسبز و رفت يفضا يروهاين يبرا زانيتومان سال گذشته به چه م ارديليم ٣٢١است كه  نيشده است. حال سؤال بنده اداده
  چقدر بوده است؟! ٩٨در سال  ياست كه درصد بودجه جار نيوحشتناك است. سؤال بنده ا يجار يهانهيهز

 نـدهيسـال آ يبـرا يزيـموجود فعالً چ ي. در فضاميانجام ده ميخواهيرا م ياچه پروژه ٩٩سال  ميداني: در حال حاضر نمند كرد ديتأك انيدر پا آقاي علوي
حـداقل دو پـل را  ايـپـنجم چنـد پـروژه  ياست كه در شورا نيبه آن اشاره كردند. حداقلش ا يرسول يپروژه كه همكارمان آقا زير ياديجز تعداد زبه ميندار

   .مياستارت بزن
 چياما ه افتيكار كاهش و سقف اضافه ميرا كاهش ده هانهيهز ميآمد ينصرت ي: ما در دوره آقاند گفتشورا  سهيرئئتيه محترم عضو پوريمحمدحسن علآقاي 
تومـان  ونيليم ٥ يال ٤ يوارد شد و با هركس قرارداد روين ١٠٠ ينصرت ي. در زمان آقاميكنترل كن يرا به شهردار هيرويب يرويورود ن ديما با رخ نداد. ياتفاق

 ١٤ شيافـزا و مـا شـاهد اسـت نـهيهز هانيشدند، تمام ا ليتحم يجذب شدن به اداره كار رفتند و به شهردار يازآن زمان براماه بسته شد و پس ٨به مدت 
  بوده ايم كه اين وحشتناك است. شوديها داده ماز سازمان يكه به برخ ييهانهيها، هزحقوق يارديليم

بحث  ريروزها درگ نيكه در ا يشهردار زانيعز ياز تمام رييس محترم كميسيون حمل و نقل شوراي شهر اينچنين اظهار داشتند:  يحامد عبدالهسپس آقاي 
  .كنميو تشكر م رياند تقدكرونا بوده روسيمبارزه با و

كـه پـدرش  ي. هماننـد فرزنـد مياشـده نيـتأسفانه مـا وارث ابوده و م كريدروپيكامالً ب يبندگذشته نوع بودجه يهابه نظر بنده در سال : ادامه دادند ايشان
و  ميدار آن مشـكالت باشـ راثيـكـه م مياحاال مـا آمـده. پدر را پرداخت كنند يبده دايكرده است و حاال فرزندانش ب جاديا يتومان چك و بدهكار اردهايليم

 گـريد يبـود. از سـو يراه كه موضـوع مهمـ ادهيدر آن وجود داشت همانند پ ياريكه در گذشته انحرافات بس يمختلف همچون عمران يهابخصوص در حوزه
ام از زمـان كه داشته يقاتي. البته بر اساس تحقميبه اداره كار دار يتينفر شكا ١٠٢ يانسان يروهايداشتند، در حوزه ن ديتأك پوريعل يطور كه برادرمان آقاهمان

  گفت.  نيآفر يشورا و شهردار ستميبه س ديبه اداره كار مراجعه نكرده و با تيشكا يبرا جانينفر هم از ا كي ينجم حتپ يكار شوراه شروع ب
. در حـوزه پـژوهش چـه ميها با فساد گسترده مواجه هستاز حوزه ياريبس در. ميرا كاهش ده هانهيكه هز مي: امروز ما موظف هستنداضافه كرد آقاي عبدالهي

  .مياز آن استفاده كن ميااكنون هنوز آن مقاالت كتاب است و نتوانسته م؟يكرد نهيساله هزانداز توسعه پنجچشم يو برا يمتعداد دانشجو را آورده ا
يمـ شيدرصـد افـزا ١٧٥را  يخصوصـ يهاكمك به حوزه مييآي: چرا مند كرد ديمواجه است، تأك يادهياكنون با مشكالت عد يشهردار نكهيا انيبا ب ايشان

   فساد وجود دارد. نيشتريكه گم است ب يكارها كم شود. در اعداد نيا ديبابه نظر بنده  م؟يده
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و كاركنان  هامارستانيب يپزشكان، پرستاران و كادر درمان ي: از تمامرييس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر اظهاركردند رزاديفاطمه شخانم 
  .مينمايو تشكر م ريكرونا تالش كردند تقد روسيدر مبارزه با و هك ييهادستگاه ريرشت و سا يخدوم شهردار
نشـد و  دهياما صداها شن ميمختلف گفت يهاونيسيبارها در كم ٩٨مشخص نشد. در سال عمراني  يهاپروژه في: در بودجه امسال بازهم تكلنددادايشان ادامه 

  .ابهام دارد ٩٩دارد و بودجه سال  ادامه هيرو نيهم ازهم ب ٩٩بودجه پيشنهادي سال طبق بودجه اعمال نشد و در 
ي هـاكـردن پروژه يكـردم كـه زخمـ دي. بنده بارها تأكمينگرفت جهيتالش كردند اما متأسفانه نت زانيهمه عزتنظيم بودجه : در ندشورا اضافه كرد محترم عضو

  .مينرا مشخص ك تماممهين يهاپروژه فيتكل دياست و ما ابتدا با يكار نادرست عمراني
شـهرداري كاركنـان  يلـيتكم مهيب چقدر شده است؟ از ٩٩عضو محترم هيئت رئيسه شوراي اسالمي شهر رشت افزودند: بخش بيمه مسئوليت مدني در سال 

 ٩٩در سـال همچنان نارضايتي وجود دارد؟ تكليف بازنشستگي كاركنان شهرداري كه زمان بازنشستگي آنها رسيده روشن گردد. بودجه برنامه هـاي فرهنگـي 
  پيشنهاد تصويب دو دوازدهم را دارم. ٩٩كاهش پيدا كرده است. با توجه به روشن نبودن بعضي از كدهاي پيشنهادي در بودجه سال 

دو  نـديگويمـ نكـهيا لياز دوستان بپرسم دل خواهمي: بنده مرييس محترم كميسيون عمران وتوسعه شهري شوراي شهر بيان داشتند احمد رمضانپور  آقاي 
بـا اما  اعالم كرده است هايكه سازمان شهردار يروش كيو  ميدار يبودجه سنت كيما  بدهد؟رخ  يديقرار است چه اتفاق جد ست؟يشود چ بيدوازدهم تصو

  اند.درصد به بودجه اضافه كرده ٣٠تا  ٢٠ انددهيكشزحمت يتوجه به ركود همكاران ما در شهردار
پـنجم  يكـار شـورا ي: بنده در همان ابتـداندكرد دينشده است، تأك ليرشت تحم ياضافه به شهردار يرويپنجم ن يدر شورا هنكيرمضانپور با اشاره به ا آقاي

  كرد. تيريرا مد يشهردار توانيم روينفر ن ١٨٠٠ يال ١٧٠٠داشتم كه با  ديتأك
شـورا حتمـاً شـهردار در  ندهياست كه در جلسه آ نيبنده بر ا شنهادي: پاظهارداشتند رييس محترم كميسيون بودجه و حقوقي شوراي شهرحجت جذب  آقاي

است كـه بـر اسـاس  ليدل نيبه ا كننديخصوص دفاع م نيدر ا يشهردار رانياگر مد .باشند شده پاسخگو  بودجه ارائه حيو نسبت به توض افتهيجلسه حضور 
  شورا باشد. يپاسخگو ديو شهردار با كننديسازمان دفاع م فهيوظ

تومـان  ارديـليم ٧٧رقـم بـه  نيا ٩٩تومان بوده و در سال  ارديليم ٢٠ يدر سال جار يگذارهيدرآمد حاصل از سرما نكهيا انيبا ب نيهمچن شورا رممحت عضو
در  نـدهيسـال آ يتومان بـرا ارديليم ٧٧ يتومان محقق شده است و بر چه اساس ارديليم ٢٠ نياز ا زانيچه م ميداني: ما هنوز نمتصريح كردند  د،يخواهد رس
  است. اديز اريشده بس از كدهاست و همانند آن در بودجه ارائه يانمونه نيشده است؟ انظر گرفته

 ريتقد ستهيشا زانيعز نياند و او درمان ما در خط مقدم قرارگرفته ي: مجموعه كادر پزشكي شهر ابرازداشتند شورا محترم محمدحسن عاقل منش عضو آقاي
كرونـا بـه مـردم  روسيو وعيسخت ش طيشرا نيدر ا ينشانوروب و آتشدر رفت زيرشت مجموعه دوستان و همكاران عز يحوزه شهردار درهمچنين  هستند.

  قدردان بود.نيز ها از آن ديخدمت كردند كه با
در  عيشـا روسيـ: با توجه به واظهار كردند ،رديقرار گ يشهردار يوروب و خدماترفت يروهاين اريماسك و دستكش در اخت نكهيبر ا ديتأكبا  شورامحترم  عضو

 نيـا يرا رو ينظـارت كـاف ديـبا زيـقرار دهند و ما ن يشهردار يروهاين اريلوازم را در اخت نيها اشركت ديامر غفلت كرد. با نيلحظه در ا كي يحت ديشهر نبا
  .ميمسئله داشته باش

با بحث  زيو حاال ن ديد بيآس يشهردار يموضوع درآمد شكلكي. در بحث برف به ميسال مواجه هست انيدر پا ني: ما با چند پرداخت سنگند ادامه داد ايشان
پرداخـت  طيشراچگونه  ديدر آمده است و حاال با قيبه حالت تعل يو عمران يساختمان يهاتيوارد شده و عمالً فعال ديجد بينوع آس كيكرونا  روسيو وعيش

 يدوركـار طيكنند اما به علت شرا افتيپروانه ساخت در ايتا عوارض خود را پرداخت كنند  كننديمراجعه م ياز افراد به شهردار يبرخ كرد؟ جاديرا ا هانهيهز
 نظر به مشكل نيتا از ا ديايبه وجود ب كياتمستيصورت سمراحل به ديتائ طياست كه شرا نيبنده ا شنهاديامكان وجود ندارد. پ نياز پرسنل ا يكسالت برخ اي

كـه  ي: كسـاننـد گفت م،يينمـا قيرا تشو افراد يكه برخ ميبود دهيرس جهينت نيبه ا يدكتر نصرت يدر دوران شهردار نكهيا انيبا بآقاي عاقل منش  .ميبر نخور
تـك با تك نكهيا انيبا بايشان  شوند. قيتشو يپرداخت يبرا شتريب زهيانگ جاديقائل شد تا با ا التيآنان تسه يبرا توانيداشته باشند در بحث اوراق م يپرداخت

كالن اگر  يهايبده نيمجموعه مشكالت در ارائه خدمات به شهروندان برطرف گردد، گفت: ا نيا يافتيدر شيمذاكره شود تا با افزا ديبا يبدهكاران به شهردار
  برد. شيرا پ اموراز   يخشب دتوانيپرداخت شود م
تـا  ميشـد و از دولـت درخواسـت كـرد ييهاصـحبت النيچند روز گذشته با استاندار گ ي: طشورا بيان داشتند  رييس محترم بيفرهام زاهد نا در ادامه آقاي

  .ديكننده به ما رسخبر خوشحال نيكه ا فتديب قيدو ماه به تعو يصنف يهااقساط وام
بـه  يكمـ هيـها درخواسـت كننـد تـا در پرداخـت كراها و خانهمغازه نياز مالك يمجاز يما در فضا زانياست كه عز ني: درخواست بنده بر اندادامه داد ايشان

ي. از همـه درخواسـت مـ اجاره نخواهم گرفت طيشرا نيكه اجاره داده بودم به مستأجر اعالم كردم كه با توجه به ا ياخانهنيز. بنده  مستأجران فرصت بدهند
  .ميباش گريدر كنار همد يخوبزمان سخت به نيدر ا ميتا بتوان ندينما قيرا تشو انيهمشهر يموضوع تمام نيا جيدر ترو كنم
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   لسه :دستورات ج

شهرداري رشت در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه  ١٣٩٩اليحه شهرداري درخصوص بودجه پيشنهادي سال *متن مصوبه شورا : 
 ١٦، رأس ساعت ١٤/١٢/٩٨اي عصر روز چهارشنبه مورخ اتفاق آرا مقرر شد؛جلسه فوق العادهشهرداري رشت، به ١٣٩٩به تصويب كليات بودجه سال 

 اي و تملك دارايي مالي، با حضو شهردار رشت تشكيل گردد.هاي سرمايهاي، تملك دارائيمنظور بررسي جزئيات بودجه سهم بودجه هزينه به

  
    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

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

          محمدحسن علي پور  ١٠
١١  -            

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  
 

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  
  

 ٢١٦٨ثبت شده به شـماره  ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره ش
شهرداري رشت جهت  ١٣٩٩در دبيرخانه شورا به پيوست بودجه پيشنهادي سال   ٢٩/١٠/٩٨مورخ 

 ٢٤شـهرداري رشـت، بـا افـزايش  ٢٤/١١/٩٨مـورخ  ٢١٧١٤٢بررسي و تصويب، برابر نامه شـماره 
نهصـد و (معادل ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩غ ، از حيث منابع به مبل٩٨درصدي نسبت به بودجه سال 

نهصـد و پـنج (معـادل ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩حيث مصارف نيز به مبلغ ميليارد تومان) و از پنج 
همچنين پيشنهادهاي سرمايه گذاري و تامين مـالي پـروژه هـا، بـه صـورت و  و..ميليارد تومان) 

، با عنايت  به تصويب ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠/٤ جداگانه همراه اليحه بودجه (به پيوست آن) به مبلغ
شهرداري رشت در يكصد و بيست و نهمـين جلسـه شـوراي  ١٣٩٩كليات بودجه پيشنهادي سال 

مبني بر بررسي جزئيات بودجه؛ سهم بودجه هزينه اي، تملـك  ٣٠/١١/٩٨اسالمي شهر رشت مورخ 
  اي و تملك دارايي مالي.دارائي هاي سرمايه

      



  
  
  
  
  
  

 
١١٣ 

 

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  
  

غيبت آقايان؛ اسماعيل حاجي پور، رضا رسـولي و حامـد عبـدالهي در جلسـه مـورخ 

  شوراي اسالمي شهر رشت١٠/١٢/٩٨
      

  
 *متن مصوبه شورا : 

غيبـت آقايـان؛ نظـر و اخـذ رأي اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قـرار گرفـت و پـس از بحـث و تبـادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 

 اسماعيل حاجي پور، رضا رسولي و حامد عبدالهي موجه تشخيص داده شد.

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          رضا رسولي  ٣

          احمد رمضانپور  ٤

          فرهام زاهد  ٥

          فاطمه شيرزاد  ٦

          محمدحسن عاقل منش  ٧

          سيدامير حسين علوي  ٨

          حامد عبدالهي  ٩

          محمد حسن علي پور  ١٠

١١  -         
  

    -  ١٠  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩جلسه رأس ساعت 
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 در محـل سـاختمان شـوراي ١٦:٤٠(فوق العاده) شـوراي اســالمي شـهر رشـت رأس سـاعت ، يكصدو سي و سومين جلسه١٢/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٣٦براساس دعوتنامه شماره   
  گزار گرديد.بخش قرآن مجيد بر شهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجي پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

   *دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا
  شهرداري رشت ١٣٩٩ـ بررسي جزئيات بودجه پيشنهادي سال 

  شورا. ٢٨/٢/٩٨/ش مورخ ٤٠١/٩٨درخصوص تمديد مصوبه شماره  ١٤/١٢/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٨٨٣٦رف ــ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش

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

و  يدر پاكسـاز ياز همكـاران شـورا و شـهردار ريبا تقـد ضمن عرض سالم، شهر رشتاسالمي  يشورا در ابتدا جناب آقاي اسماعيل حاجي پور رييس محترم
 اريروزهـا بسـ نيـخصوص سازمان آرامسـتان كـه در اه و ب يفرهنگ ،و منظر مايپسماند، س ،ينشانسازمان آتش زاني: از عزندگفت سطح شهر رشت، يضدعفون

: از ندشـهر رشـت اظهـار داشـت مياز مـردم فهـ يبا قدردان نيهمچن ايشان .اندستادهيكرونا ا روسيدارم كه در خط مقدم مبارزه با و ژهيهستند تشكر و ريدرگ
و  يضـدعفون ي. در خصـوص واگـذارميـدار زمينـه نيـدر ا يشتريب يبه همكار ازياما ن كنميشهر تشكر م كردن يدر زمان ضدعفون يشهروندان بابت همكار

مسـتقر  يواقع در ساختمان سـاعت شـهردار يدر ستاد مركز زيشوند. ما ن يازپاكس زين هاابانيها و خشده است تا كوچه كار به مناطق سپرده نيا ي،پاكساز
در  زانيـعز نيـ: انداظهـار داشـت ژهيو گانيو  يانتظام يروياز ن يبا قدردانهمچنين  شورامحترم  سيرئ  .مياقدامات الزم را انجام ده ازيتا در صورت ن ميهست

مـنعم پـدر  نيوالمسـلماالسالمجا دارد به مناسبت درگذشت حجت نيما قرار دادند. همچن اريدر اخت زيخود را ن يشهر خودروها يو ضدعفون يجهت پاكساز
: بـا كمـك نـدسـت، گفتا ياكنون كمبود ماسك در شهر رشت مشـكل اساسـ نكهيا انيبا ب نيپور همچن يحاجآقاي   .ميعرض نما تيتسل زيمنعم را ن ديشه

 گـانيصورت را سك بهما ١٠٠٠. امروز چهارشنبه ميقرار ده اريدر اخت گانيصورت را تا آن را به ميماسك هست ديدر حال تول يشهردار محترم و شركت كودآل
بـه مراكـز بهداشـت سـطح شـهر در  زين گريد يتعداد نيداده خواهد شد. همچن ليتحوتاكسي  رانندگانبه  زيفردا نقرار داده مي شود و  پاكبان ها اريدر اخت

هـا در كـار بـه كمـك آن نيكه ا ميتشكر نما ياز جوانان رضو ديبا جانيشود. در هم عيمردم توز نيداد تا ب ميو... قرار خواه جاريپاره ب ن،يمعلم، معلول يانتها
قرار  اريدر اخت يمواد ضدعفون تريهزار ل ٥منطقه دو  يو شهردار جيشده است و به كمك سازمان بس خودروها آغاز يونضدعف نيحال انجام شدن است. همچن

  انجام شود. ييو گندزدا يگرفته است تا اقدامات الزم جهت پاكساز
يما م راني: مدندكرد ديتأك الن،يبهداشت در گ ريوز ارياالختتاممحترم  ندهيستاد مبارزه با كرونا و دكتر شادنوش نما ،ياز زحمات كادر درمان يبا قدردان ايشان

 ي. از دوسـتانرديـگ تصور ياست كه مراقبت حداكثر نيخواهد شد و صالح بر ا يخال شانيها جااز آن كيشدن هر  ماريبا ب راياز خود مراقبت كنند ز ستيبا
 يشـهردار ينشـاندستگاه پمپ گندزدا بـه آتش ١٠كه  يكوهيف ياز آقا ني. همچنميكنيتشكر م زين كنندينظارت خود را اعالم م يمجاز يفضا قيكه از طر
 نيـا ميبتـوان گريكـديداده تا با همت و كمـك  گريكديدست در دست  زانيهمه عز دوارمي. امكنميكردند تشكر م هيدستگاه به مركز بهداشت هد ١٠رشت و 

  پدران را دارم. يتمام يسالمت برا يعرض نموده و آرزو كيتبر زانيروز پدر را به همه عز دني. ضمناً فرارسميببر نيخطرناك را از ب روسيو
رشت با تمام وجود در حال انجام خدمت به شهروندان هستند و بـه  يردار: پرسنل شهنداظهار داشت ،يروز درختكار كيتبرهمچنين با شورا با محترم  سيرئ

  شد. واهدانجام خ يپرداخت ديمهم بوده و تا قبل از شب ع نيشورا به دنبال انجام شدن ا يتك اعضاتك رايكه نگران پرداخت حقوق نباشند ز ميگويها مآن
امـا  گذراننـديخـود را مـ يروزمـزد زنـدگ يو كـارگر يفروشاز افراد با دست ياري: بسندشورا اظهار داشت ي محترمخطاب به اعضا نيپور همچن يحاجآقاي 

 نيـبـه ا مـكجهت ك ييهاشود تا پك هيته ياست كه مبلغ نيبنده ا شنهادياند. پمانده زيخود ن حتاجيما هيندارند و در ته يخوب يمال طيمتأسفانه اكنون شرا
  گردد. ميصورت ناشناس و با حفظ آبرو به آنان تقدو به شدهيآورجمع زانيعز

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
: حضور شهردار رشت ندسطح شهر رشت، گفت يو ضدعفون يدر پاكساز ياز همكاران شورا و شهردار ريبا تقدنيز شورا محترم احمد رمضانپور عضو  جناب آقاي

   شورا را انجام دهند. ياعضا ماتيهستند كه قرار است تصم شانيا اريز است ديمورد تأك اريدر جلسات مهم شورا بس
 نيـا دارم فـهيسابقه و تجربه داشـته و وظ ،نظام نيدر ا سال ٤٠ و ها هستمو برنامه يشهردار محترم در شهردار يكيزي: بنده شاهد حضور فندادامه داد ايشان
 نيـامـا تـا بـه امـروز ا ندينما نوانو بلندمدت خود را ع مدتانيمدت، مكوتاه يهاشهردار برنامه ميبگذارم. از روز نخست درخواست كرد اريرا در اخت اتيتجرب

 ياست كه فشارها ني. خواهش بنده بر اميينما يزيرآن برنامه يبرا ستيباياست و م ماندهياز عمر شورا باق ميسال و ن كينقشه راه عنوان نشده است. حدود 
  .ميخود خارج شو يقانون فيدد باعث نشود كه ما از كار و وظاو جلسات متع يادار ،ينباج

 ١٤/١٢/١٣٩٨مورخ       ١٣٣جلسه شماره 
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-اهواز، رامسر، اسالم يدر شهردار شانيا اتيكه از شهردار رشت وجود داشت، با توجه به تجرب ي: انتظارنداظهار داشت شورا محترم عضوجناب آقاي رمضانپور، 
در  داريـدرآمد پا گونهچياما ه شديمشخص م داريبودجه منابع پا رفتي. انتظار مشديم فيتعر زينقشه راه ن كيشده بودجه ارائه يبرا رفتيشهر و... انتظار م

هـم شده است. آن و ارائه جادشدهيا رييمقدار در اعداد تغ كيشده  كه از وزارت كشور داده يواقع بودجه بر اساس همان روال سنت بودجه وجود ندارد و در نيا
گذشـته  يهااسـت كـه هماننـد سـال نيرخ خواهد داد ا تيكه در نها ي: اتفاقنداضافه كرد رمضانپورآقاي   .ستيقطعاً قابل تحقق ن كه بنده معتقدم ياگونهبه

ينمـ زيـشهر نبوده و نه قبـل تحقـق ن يبودجه نه در شأن مردم رشت، نه در شأن شورا نياضافه خواهد شد و به نظر بنده ا يبه شهردار ياز بدهكار يحجم
آن را  ميكـه شـهردار محتـرم دارنـد بتـوان ياداده شود تا با كمك، تفكر و تجربه سهيرئئتيه يبودجه از سو حاتهستم كه قول اصال نيبنده خواستار ا. باشد

طق گرفته است كه بنـده را از منا يدر حوزه درختكار اراتياخت يلي: شهردار رشت به هر دلنداظهار داشت ،يبا اشاره به زمان درختكار ايشان  .ميبرسان ييجابه
به فصل  هاكنون با توج ستيبايشده و مگرفته ميتصم نيهرحال اخود شهردار باشند؛ اما به يبرا ستيبايم كيشهرداران مناطق هر رايامر را قبول ندارم ز نيا

  مأمور انجام آن شود. ياتهياست كم ازيراستا ن نيو در ا ابديشهر رشت بهبود  يهايخصوص ورودهدر سطح شهر و ب يدرختكار تيوضع يدرختكار
 يتومان حقوق پرداخـت شـود، شـهردار ارديليم ٦٠تا  ٥٠حدود  ستيبايسال م اني: تا پاندكرد دي، تأك٩٨سال  انيپا دنيشورا با اشاره به فرارسمحترم  ضوع

. بنـده تـا ميقرار ده تياولو دررا  زانيعز نيپرداخت حقوق ا ديروز در حال تالش هستند، ما باو امكانات شبانه يافتيدر زانيم نيدارد كه با كمتر ييپاكبان ها
 شانيا يها. تالشميادهينشود، ما زحمات شهردار رشت را در بحران برف د دهيد وانيل پرمهياست كه ن يوجدانياما اكنون ب ام،دهيرا د وانيل يخالمهين نجايبه ا
   شهروندان باشند. يباعث سرافراز زين ماندهيدر مدت باق ميدواريو ام ميزحمات هست نيو قدردان ا ميادهيد ريدر بحران اخرا 

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
رشـت  يشـهردار يهانـهيموضوع كاهش هز م،يبه دنبال آن باش ديبا ٩٩كه در سال  ي: بحثندشورا گفت سهيرئ ئتيهمحترم عضو  يحامد عبداله جناب آقاي

مقابل تخلف در حوزه  ستادنيا راينداشت ز يبه آن توجه ديوارد شود اما با يبه شهردار يدر موارد مختلف انتقادات يزودادامه داد: ممكن است به ايشان است.
  كرد. رياز آن تقد ديحوزه داشته و با نيرا در ا طيشرا نيپنجم تا به امروز بهتر يمهم است. شورا اريبس يانسان يروين

. شوديم جاديا ينيسنگ يبار مال يافراد به شهردار نيكه در صورت ورود ا ميبگو ديبا زينفر به اداره كار ن ١٠٢ تي: در بحث شكانداضافه كردعضو محترم شورا 
  .دخور ميبر خواه ينجوم يبه عدد ميسال خدمت كن ٣٠تومان است كه اگر ضربدر  ارديليم ٧بر سال بالغ كيافراد در  نيحقوق ا يمبلغ حدود

رشـت  يشـهردار يمجموعه خواهد شد و برا نيا يبرا يمشكل جد جاديباعث ا يافراد به شهردار لي: ورود و تحمندكرد ديشورا تأك سهيرئئتيه محترم عضو
  روشن شود. موضوع نيا فيتكل ياز شروع سال آت شيپ روديانتظار م ميسال قرار دار انيبه همراه خواهد داشت و با توجه به آنكه در پا ياريبس يبار مال
خود قرار ندارنـد. اگـر  يواقع گاهيها در جااز آن ياما بخش شونديم يوارد شهردار يو خدمات يآبدارچ ،يعنوان نگهبانبه ي: افرادنداظهار داشت نيهمچن ايشان

خـود  يسازمان برا كيوارد شود اما در  يعنوان آبدارچبه يكه فرد شوديهمان كار را كه قبول كرده انجام دهد. نم ديبا شوديوارد م يبا قرارداد خدمات يكس
شـده  وارد يعنوان آبـدارچكه به يكس رايكم آمده است! ز ياند اما آبدارچداشته ازين يها آبدارچسازمان ايشده است كه در مناطق  . بارها مشاهدهديايبرود و ب

  است. يدر حال انجام كار اداراست 
   نطق پيش از دستور ناطق سوم:

 تومـان، ميليـارد ٢٢٠ حـدود ٩٤ سال در آن اساس بر و كردم اخذ را اخير سال ٥ وصولي آمار بنده: گفتند شورا عضو محترم جذب سپس جناب آقاي حجت
  .است بوده تومان ميليارد ٤٠٠ حدود هم ٩٨ سال در و مبلغ همين به نزديك و يكديگر به شبيه نيز ٩٧ و ٩٦ سال تومان، ميليارد ٣٩٠ حدود ٩٥ سال

 بـا است نداشته تغييري درآمدمان و ايمزده درجا گذشته سال چهار سه، در اينكه با چگونه كه است اين بنده سؤال شرايطي چنين در حاال: دادند ادامه ايشان
 در نيـز گذاريسـرمايه بحث در: كردند تأكيد همچنين رشت اسالمي شهر شوراي عضو محترم  !است؟ رسيده تومان ميليارد ٩٠٥ به ساالنه بودجه نگاهي چه

  !نماييم؟ محقق را تومان ميليارد ٧٧ عدد ٩٩ سال براي خواهيممي چگونه حاال نشد، محقق بينيپيش اين و نرسيديم تومان ميليارد ٢٠ عدد به ٩٨ سال
  نطق پيش از دستور ناطق چهارم:

: در اين چند روز آقـاي حـاجي ندشورا گفتمحترم شهر رشت، با تشكر از رياست  اسالمي رئيسه شورايهيئتمحترم فاطمه شيرزاد عضو در ادامه سركار خانم 
كـادر  ،پرستاران فـداكاراند. همچنين تشكر ويژه از اي داشتهجانبههاي همهاند و پا به پاي همكاران مديريت شهري تالشپور در سطح شهر همواره ديده شده

 .كه اين روزها در مركز بيمارستان رازي رشت در حال تالش هستند دارم خصوص پزشك متعهد و جوان شوراي شهر آقاي دكتر ذاكريه پزشكي و ب
نمايم كه هر شب اقدام بـه ي مينشاني رشت نيز تشكر و قدردانمان در آتش: از همكاران محترمندضمن آرزوي سالمت براي تمامي بيماران اظهار داشت ايشان

نشـان خـود را نشان ما هنوز هديه روز آتشعزيزان آتش گفتند: آقاي شهردارسركار خانم شيرزاد خطاب به   .كنندگندزدايي و ضدعفوني كردن شهر رشت مي
:براي تدفين متوفيان ويروس كرونا ندامستان، اظهار داشتهاي نيروهاي سازمان آربا قدرداني از تالشهمچنين  رئيسه شوراهيئتمحترم عضو  .انددريافت نكرده

زحمـتكش شـهرداري تشـكر  هـاينهيم. همچنين از پاكبانـانهاي مختلف در حال اجرا است را ارج ميهايي كه از حوزهاي در آرامستان بنا شد و تالشقطعه
دهند؛ اما اين عزيزان نيز حقوق معوقه داشته و افزايش كنم كه اين روزها با وجود خطرات بسيار زياد در سطح شهر اقدامات الزم و تالش مضاعفي انجام ميمي

هاي معوقه خـود هسـتند. سـؤال منتظر دريافت حقوق : كارگران و نيروهاي حجمي هنوزندادامه داد ايشان  .انددريافت نكردههنوز  ٩٨در سال را حقوق خود 
 چيست؟ ٩٨بنده اين است كه برنامه آقاي شهردار براي پرداخت حقوق تا پايان سال 
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ت همچنـان ابهامـا ٩٨تمام سـال هـاي نيمـه: در زمينه پروژهندهايي در خصوص كمبود بودجه وجود دارد، عنوان كردشيرزاد با بيان اينكه نگرانيسركار خانم 
هـا تجهيـز شده است كه برخي پروژه ها در حال فراخوان و شنيدهخصوص اينكه بخشي از پروژهه وجود دارد ولي به نظر بنده برنامه قابل قبولي وجود ندارد. ب

عنوان معتمدان مردم بايد و بهعنوان يك عضو شورا در اين خصوص رسماً اطالعي ندارم. شوراي شهر متشكل از يازده عضو شوراست شود اما هنوز بهكارگاه مي
: در ندشورا با پرسش در خصوص برنامه شهردار رشت براي بيمه تكميلي كاركنان شهرداري رشت، اظهار داشت محترم عضو  .در جريان موضوعات قرار بگيريم

با اشاره به بروز بحران برف پيش  ايشان همچنين  .اين زمينه كاركنان دچار مشكل هستند و فاكتورهاي درماني زيادي در شهرداري رشت پرداخت نشده است
ماندگار كنـيم. دليـل ايـن موضـوع  آنان : در بحران برف نتوانستيم خاطرات و نعمت برف را براي مردم به بهترين شكل در ذهننداز شيوع ويروس كرونا، گفت

   محله مشكالتي را به وجود آورد.  ٥٥براي مردم در سطح تواند ناكافي بودن تجهيزات و تقسيم نكردن درست تجهيزات در سطح شهر باشد كه مي
نهال از منابع طبيعي دريافت شده كه تمامي اين تعداد نهال  ١٥٠٠٠گفتند: در بحث درختكاري  جناب آقاي حاج محمدي شهردار محترم رشت در ادامه

هـاي سـطح شـهر كاشـته ر نهال در منطقه يـك و مـابقي در وروديبه سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري تحويل داده شده است كه پنج هزا
: دوهزار نهال نيز جهت قرص در اختيار مردم گذاشـته شـود. بـر ندادامه دادشهردار محترم رشت   .اسفند كاشت آن انجام خواهد شد ١٥خواهد شد و از روز 

اري و مابقي توسط منابع طبيعي پرداخت خواهد شد. در خصوص خريد گل و شده است پنجاه درصد هزينه كاشت توسط شهردهايي كه انجاماساس هماهنگي
 .شده نيز تحويل داده شده است خريداري گياه در هر پنج منطقه اقدامات الزم انجام شد و گل و گياه

در  يمتعـدد اتاي مواجـه بـوديم. جلسـ: از بدو ورود به شهر رشت بـا مشـكالت مختلـف و عديـدهندريزيهاي انجام شده اظهار داشتدر خصوص برنامهايشان 
 .استانداري، فرمانداري و شوراي تأمين براي معضل سراوان داشتيم و اجبار داشتيم در يك زمان اندك آنجا را ساماندهي كنيم

 دچـار مشـكل هسـتيم، شـده بـود، بستهسفانه با پيمانكاري كه قبًال با آن قرارداد أخانه شيرابه سراوان مت: در خصوص تصفيهندادامه دادشهردار محترم رشت 
شهرداري دارد اين پروژه را گروگان گرفته است. فارغ از موضوع سـراوان در مـواردي همچـون  هايي كه از قبل و براي پروژه هاي ديگر ازدليل طلبپيمانكار به

 .است ريزي شدهبا وجود اين مشكالت برنامهكه البته هستيم و هايي مواجه بودهشيوع ويروس كرونا با درگيري برف، انتخابات و سپس
هاي عمراني شـهر رشـت در آن زمـان اي آمدم كه قبل از حضور بنده در خصوص آن تدبير شده بود. بسياري از پروژه: بنده از وسط بودجهنداضافه كردايشان 

مـاه و ١٠شهر وجود داشت و در كنار آن عدم داشتن شهردار به مدت شده بودند و بر اساس مشكالت عميقي كه در ٤٨ها نيز ماده غير فعال بود و اكثريت آن
 .كردن چنين شرايطي نيازمند يك برنامه بود تا به روال عادي برگرددروز، قطعاً جمع٢٠

استان اخذ شد امـا بـه  : در خصوص برنامه بلندمدت نيز اقداماتي صورت گرفت. براي مثال در بحث تراموا مصوبه شوراي عالي ترافيك ندافزود ايشان همچنين
وضـوع بهانه جمعيت شهر رشت اين مصوبه در كميته فني با مشكل مواجه شد ولي با صحبت هايي كه كرديم و كمك يكي از نمايندگان محترم مجلس اين م

االنبيـاء منعقـد شـد و امـروز نيـز خاتم نامه شد و همچنين قراردادي با قرارگاه سازندگيپيگيري شد. همچنين مسائل مالي اين پروژه با بانك شهر عقد تفاهم
كـه بـا در اختيـار گذاشـتن  كردندآخرين امضاهاي قرارگاه انجام شد تا در بحث زيرگذر، ميدان مصلي، نيروي دريايي و خيابان دوطبقه در فلكه فرزانه، اعالم 

: بنـده در خصـوص ايـن افـراد نامـه هـاي نـدرشت، تأكيد كرد رشت در خصوص ورود نيرو به شهرداريمحترم شهردار  .تجهيز كارگاه آغاز خواهد شد ،زمين
با بيان اينكه در خصـوص شهردار محترم رشت، محمدي حاجآقاي  ها نيازي نداريم. بعضي از اين افراد به دنبال رأي دائم هستند. ام كه به آنمتعددي  نوشته

بوده است. با عبـور از مشـكالت و اجرايـي  "و": يكي از كارها تبصره بند نداست، گفت شدهشده و چگونگي رسيدن به عدد فوق، چند راهكار نوشتهبودجه ارائه
و پـرورش احصـا  ميليارد ريال از آمـوزش ١٠٩٠در حال طي مراحل نهايي و اخذ اوراق هستيم،همچنين مبلغ  ،ريال دميليار ٥٠٠شدن اين بند تاكنون مبلغ 

 .واهد كردشده كه پس از تائيد ذي حساب مراحل خود را طي خ
و اگـر  احصـا شـده بـود "و"ميليارد تومان از بنـد  ٢٦١حدود شهرداري رشت، : تا زمان حضور خانم گل احضار در معاونت مالي و اقتصادي ندادامه داد ايشان

اق رخ بدهـد بـراي اولـين بـار نشيند. اگر اين اتفـحساب شهرداري ميدرستي پيش برود، بخشي از مبلغ پيش از سال و بخشي ديگر پس از سال به شرايط به
پـروژه  ١٥: ما حدود ندگفتنيز  ١٣٩٩گذاري شهرداري رشت در سالرشت در خصوص بحث سرمايه محترم شهردار  .بودجه شهرداري رشت پايدار خواهد شد

براي آن فراخوان انجام خواهد شد. از جمله  هايي مانند گيل لند كه اگر دوستان مصوب كنندداريم كه اگر به ثمر بنشيند، درآمدزايي حاصل خواهد شد. پروژه
شود بسيار كـم اسـت و هاي عوارض نوسازي كه ابالغ ميباشد. تعداد برگهشده است، بخش مميزي درآمد مي ديگر كارهايي كه براي درآمدزايي در نظر گرفته

كننـد كنند و هزينه آن را پرداخـت نميدمات شهرداري استفاده ميدهد كساني كه از خدرآمد حاصل از آن  براي شهر رشت بسيار ناچيز است، اين نشان مي
: مـا ندهاي كشـور از لحـاظ نيـروي انسـاني اسـت، اذعـان داشـتترين شهرداريمحمدي با بيان اينكه شهرداري رشت يكي از سنگينحاجآقاي   .زياد هستند

شـود. مـا بـرخالف نگهبانان و نيروهاي خدماتي به سطح مورد نياز كاهش نيرو داشته باشيم كه خود يك نوع درآمد محسوب مي ،هاتوانيم در بخش رانندهمي
توان با كاربري مسكوني با تراكم به فروش رساند تا امالك ايم. ملكي كه كاربري خدماتي دارد را ميصورت خام فروشي نداشتههاي گذشته فروش ملك بهسال

 .راحتي از دست ندهيم و براي آن بتوانيم درآمدزايي كنيمرا به يشهردار
هاي بزرگ بر اين است كه بايد پروژه به جلو حركت : مبنا در شهرداريندهاي ديگر شهرها، عنوان كردبا اشاره به وجود كميسيون توافقات در شهرداري ايشان

در قـانون بودجـه سـال  "م ب، ث ، ه و" هايبنـد ؛هايي كه اضافه خواهد شدود. يكي از ظرفيتشتر ميگذرد مصالح ساختماني گرانزمان ميه كند زيرا هرچ
 .داشته باشيمدرآمد خوبي را  "و"وان در ادامه بند بتكند كه ها كمك ميبه شهرداري ١٣٩٩
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تواند نه درآمدزا، در بخش پسماند بحث تفكيك از مبدأ مي اي هستند،هاي ما هزينههاي خود را درآمدزا كنيم. امروز سازمانبايست سازمان؛ ميندافزود ايشان
 .درآمدزا باشد

ها و گذرهاي هاي تجاري در راستهتوانيم درآمد داشته باشيم. ايجاد شهرك: در بحث سازمان ساماندهي مشاغل و ميادين ميندرشت تأكيد كرد محترم شهردار
 .گذاران موجود استفاده نماييمتوان از وجود سرمايهگذاري ميازمان سرمايهتواند اثرگذار باشد. همچنين در بحث سصنوف مختلف مي

بسيار خوشايند است زيرا اينجا همه عزيـزان من ام و حضور در اينجا براي ام حضور يافتهشدهاي كه دعوت: بنده در هر جلسهندمحمدي اذعان داشتحاجآقاي 
  .براي همكاري و كمك حضور دارند

شـده اسـت،  ليـكرونـا تعط يمـاريب وعيبه جهـت شـ ياسالم يكه مجلس شورا يي: در روزهاندگفتنيز شورا محترم عضو  يعلو نيرحسيام جناب آقاي سيد
  دارد. ريتقد يموضوع جا نيمشخص شود كه ا ٩٩بودجه سال  تياست تا وضع يردر حال برگزا انيروز در م كيشهر رشت به فاصله اسالمي  يجلسات شورا

  از  يناشــــ زيــــن ياجــــرا و بخشــــ ،يزيــــشــــود در چنــــد بخــــش برنامــــه ر يكــــه مطــــرح مــــ يي: صــــحبت هــــانــــدادامــــه داد ايشــــان
است كـه  ديو قطعًا بحران ها بع ميبه عنوان شهردار تجربه كرد يرا با حضور دكتر حاج محمد يچند ماه نسبتاً طوالن ٩٨دارند. ما در  ندهيرو به آ يزيبرنامه ر

  و بازهم خواهد بود. مياست كه همه با آن مواجه بوده ا ييزهايچ نهايتمام شود و ا
چگونه قرار اسـت محقـق  نكهيا عنوان داشتند:قابل توجه است  اريبودجه بس شيافزا زانيم ندهيدر حوزه بودجه سال آبا بيان اين مطلب كه  شورامحترم  عضو

 دهيناد زين اتيتجرب نيشود ا ينمود و نم يبررس ديماه گذشته از خرداد ماه تاكنون با ٨انجام شده شهردار رشت در طول  يو كارها اتيشود را با نگاه به تجرب
  است. ينيع اتيتجرب رايگرفته شود ز

شـود.  يانجام نم يبوده و كار بدون كارشناس گونه نيهم شهيب هموشده است، خ يشود بودجه كارشناس يگفته م نكهي: انداظهار داشتهمچنين  يعلوآقاي 
شـهردار  يحاج محمد يكه آقا ستيآن ن ليبه دل ينگران نيسوال است. ا يدوستان جا يموضوع برا نيو ا ميمحقق كن ميخواه يچگونه م ٩٩در سال  نكهيا

  وجود خواهد داشت. ينگران نيا زيها بود و پس از ما ن ينگران زين نياز ا شيپ است،رشت 
ــــدافزود شــــاناي ــــن ــــارها ي: در برخ ــــه فش ــــا ب ــــوارد بن ــــيب ياز م ــــدامات يرون ــــ يدر شــــهردار ياق ــــام م ــــه در نها يانج ــــود ك ــــش    تي
را در  يبودجـه جـار زانيـها حداكثر ميوجود دارد. در بخش كارشناس يجار يهار حوزه بودجهد يهادر سازمان زين ليتما نيماند. البته ا يم يكاره باق مهين

  باشم. يم يانسان يرويموافق كاهش افراد اضافه در حوزه ن زيبنده ن. رنديگينظر م
خودشـان  يدر حـوزه هـا ايـبوده انـد  ريقبالً مد ايشوند كه  يم دهيد يكه در خصوص افراد اضافه ارائه شده است، افراد يستي: در لنداظهار داشت يعلوآقاي 

 ياز اعضا كي چيشده است. ه ستيل نيباعث ارائه ا ينشده اند و احساس و فشار برخ يمعرف يافراد بر اساس كارشناس نيشود ا يهستند و احساس م يديكل
بـه شـكل مصـوبه  ديشورا باشد نبا يشود و خالف نظر مجموعه اعضا يچند عضو شورا مطرح م اي كي ياز سو يو اگر نظر ستندين يريگ ميشورا مرجع تصم

شـود و  يها عملـ ينيبشيپ كه مياز شهردارمان دار را انتظار نيو ا مينگران ستين يكي گريكديار رشت با شهرد يصحبت ها يبرخ نكهيشود. ما از بابت ا دهيد
  وجود داشته باشد كه شورا همراه با شهردار خواهد بود. نانياطم نيا ينيچن نيمسائل ا يرو

كرد: حضور كم شـهردار رشـت در جلسـات  ديكأبهتر است، ت ميكن يهرچقدر شفاف ساز يعمران يدر انجام پروژه ها و طرح ها نكهيا انيبا بايشان همچنين 
  شورا است. يمشكل از سو نيمشكل است كه البته ا كيشورا 

: راننـده قبـول كـرده كـه نـدخود، گفت گاهيدر جا يشهردار يروهاياز ن يدر خصوص عدم حضور برخ ،شورامحترم  سيرئ بيناسپس جناب آقاي فرهام زاهد 
  . ميبرسان جهيموضوع را به نت نيا ديخود خدمت كند. قطعاً ما با يدر جا ديشكل، پس با نيبه هم زين نيرينشان و ساراننده است، آتش 

 .ديـبرو رونيـگفت ب يداشت كه نم ازيبه آنها ن يموضوع وجود دارد كه اگر شهردار نيآمده اند، ا يتيكه به صورت شكا ي: در خصوص افرادندادامه داد ايشان
 أي! در رت؟بسته شده اسـ يقرارداد دائم يمدت زمان مشخص برگشته، چرا با و كيبا  يفرد يبرگشته اند حكم دادگاه مشخص است. وقت تيحاال كه با شكا

   منعقد گردد. اوبا  يقرارداد دائم نكهيبازگشت شود نه ا يدادگاه آمده است كه به همان قرارداد قبل
كـه  ينـدارد! كسـ يوجـود خـارج يشماره نامه ا نيام كه در آن نوشته شده رجوع به نامه شماره فالن، اما چن دهيرا د يحكم: بنده نداظهار داشت زاهدآقاي 

همه  فيتكل شهيهم يبار برا كياست.  يهم ندارد كه چه كس يفرق چيصورت. ه نيبه هم زيانجام دهد. راننده و... ن يكار خدمات دياست با يقراردادش خدمات
  موضوع بازنشستگان مشخص شود. نيمسائل و همچن نيا

 رويكه ن يافراد دي: باندگفت ،يبه شهردار روين ليتحم رامونيدر خصوص موضوعات مطرح شده پنيز شورا  سهيرئ ئتيهمحترم عضو  پوريمحمد حسن علآقاي 
  كرده اند محاكمه شوند. يوارد شهردار

 يزيچ نيشود چن ي! مگر مديزنند كه با فالن فرد قرارداد ببند ينامه م يبه امور انسان يياتاق شورا نيكه از هم ميسفانه شاهد آن بوده اأ: متندادامه داد ايشان
 دنيـكوب زيـم يجمع شود. اگـر بـه رو ديرفتارها با نيا د؟يزنيرا گول م ي: چه كسندبا انتقاد از موضوعات مطرح شده، اظهار داشت پوريعلآقاي   فتد؟ياتفاق ب

كه  يفرد ديشده است. چرا با ليتحم يبه شهردار رويكه چگونه ن ديتان رجوع كنبه اعتقادات ديخوان ينماز م ديدار ي. وقتميكوب يترش را مباشد كه ما محكم
  مشكل دارد شهردار منطقه شود؟
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  دستورات جلسه : 

شوراي اسالمي شهر رشـت،  ٢٨/٢/٩٨/ش مورخ ٤٠١/٩٨تمديد مصوبه شماره "با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر *متن مصوبه شورا :  
سـال در خصوص به كار گرفتن تمهيداتي براي متقاضيان اخذ پروانه ساختماني، گواهي عدم خالف و گواهي پايان كار ساختمان كـه تـا قبـل از پايـان 

صورت پرداخت تا پايان ارديبهشـت نسبت به پرداخت عوارض اقدام و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا را تعيين تكليف نمايند؛ در  ١٣٩٨
 .گرديد و مفاد اليحه پيشنهادي، به اتفاق آرا موافقت  "مشمول افزايش تعرفه عوارض ساختماني نگردند ١٣٩٩سال 

  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣

          فرهام زاهد  ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦

          سيد امير حسين علوي  ٧

          حامد عبدالهي  ٨
          محمدحسن علي پور  ٩

١٠  -          

١١  -            
    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  دستور جلسه رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

١  
  

ثبـت شـده بـه  ١٤/١٢/٩٨مـورخ ١٣٩٨ــ٨٨٣٦رف ـرشت به شماره شاليحه دوفوريتي شهرداري 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با توجه به مشكالت اخير از جملـه؛   ١٤/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٣٩شماره 

بارش برف و شيوع بيماري كرونا در سطح شهر رشت، شهرداري رشت در نظر دارد؛ به منظـور حـال 
 ٢٨/٢/٩٨/ش مـورخ ٤٠١/٩٨بت بـه تمديـد مصـوبه شـماره شهروندان و همچنين كسب درآمد، نس

شوراي اسالمي شهر رشـت، در خصـوص بـه كـار گـرفتن تمهيـداتي بـراي متقاضـيان اخـذ پروانـه 
نسبت بـه  ١٣٩٨ساختماني، گواهي عدم خالف و گواهي پايان كار ساختمان كه تا قبل از پايان سال 

ه ملك مورد تقاضا را تعيـين تكليـف نماينـد؛ در پرداخت عوارض اقدام و ساير حقوق قانوني متعلقه ب
مشمول افزايش تعرفه عـوارض سـاختماني نگردنـد،  ١٣٩٩صورت پرداخت تا پايان ارديبهشت سال 

  اقدام نمايد.
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  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٢
 

العـاده شـورا بـه منظـور بررسـي  لـوايح نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقـرر شـد؛ جلسـه فـوقهمچنين پس از بحث و تبادل*متن مصوبه شورا : 
-اي، تملك دارائـي(بررسي جزئيات بودجه سهم بودجه هزينه ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ـهاي شماره؛ شپيشنهادي شهرداري از جمله نامه

 فضـاي نگهـداري و حفـظ اعتباري رديف (افزايش ٢٢/٠٩/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٢٩٧-رف اي و تملك دارايي مالي شهرداري رشت) و  شسرمايههاي 
  برگزار گردد. ٢١/١٢/٩٨روز چهارشنبه مورخ ١٦سبز) رأس ساعت 

   
    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١
          حجت جذب  ٢
          احمد رمضانپور  ٣

          فرهام زاهد  ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥
          محمدحسن عاقل منش  ٦

          سيد امير حسين علوي  ٧

          حامد عبدالهي  ٨
          محمدحسن علي پور  ٩

١٠  -          

١١  -            
    -  ٩  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
١٢٠ 

 

  
  
  

 در محـل سـاختمان شـوراي ١٦:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس سـاعت ، يكصدو سي و چهارمين جلسه١٩/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٥٢براساس دعوتنامه شماره   
  برگزار گرديد.بخش قرآن مجيد  شهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجي پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

   *دستور جلسات :
  در خصوص ملك وراث مرحوم جفرودي. ٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٦٩٤-رف اليحه شهرداري رشت به شماره شـ بررسي

  در خصوص اعطاء كارت هديه به كارگران حجمي شهرداري رشت. ١٧/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٩٩٢-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
ريال(پنجاه ميليون تومان) جهت  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠در خصوص هزينه مبلغ  ١٩/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٣٧٩-شهرداري رشت به شماره ش رف ـ بررسي اليحه

  كمك به انتقال رايگان اجساد به محل دفن سازمان آرامستان شهرداري رشت.
  بودجه سالجاري. ٣٠٥٠١٠١٠١٣عتبار  رديف درخصوص افزايش ا ٢٢/٩/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٦٢٩٧رف ــ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش

 شوراي اسالمي شهر رشت . ١٣٩٨خزانه دار شورا درخصوص اصالح بودجه سال  ٢٠/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٥٥ـ نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت . ١٣٩٩ي سال خزانه دار شورا در خصوص بودجه پيشنهاد ٢٠/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٥٦ـ نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
 مـاران،يب يتمـام يبـرا يبهبـود و يسالمت يآرزو با ضمن عرض سالم، شهر رشتاسالمي  يشورا در ابتدا جناب آقاي اسماعيل حاجي پور رييس محترم  

  .دارم صبر يآرزو زانيعز نيا بازماندگان يبرا و ياله مغفرت يآرزو كرونا روسيو وعيش درگذشتگان يتمام يبرا: ندداشت اظهار
 از گذشته همچون دانميم الزم بنده: ندگفت رشت، شهر معابر يضدعفون و يپاشسم جهت در رشت يشهردار خدوم يروهاين يهاتالش از يقدردان با ايشان

 نيهمچنـ و منظـر ما،يس و پسماند سازمان يروهاين دارند،عهده بر را يعموم معابر يضدعفون و يپاشسم كه يشهردار ينشانآتش سازمان يروهاين زحمات
  .مينما تشكر و ريتقد آرامستان، سازمان خدوم يروهاين

 نيهمچنـ و هسـتند كـم امكانـات يدارا كه يادارات بازار، معابر، از يدانيم ديبازد گذشته شب و امروز نكهيا انيب با رشت شهر ي اسالميشورامحترم  سيرئ
 با بنده و نداشته صحت يزيچ نيچن كه شونديم دفن جمعه دسته يگورها در انيمتوف كه اندگفته يلطفكم با متأسفانه: ندافزود است، داشته هامارستانيب

  .دادم شرح را تيوضع مايصداوس نيدورب يروبرو آرامستان سازمان در حضور
 يمجـاز يهارسـانه يبرخـ در و ندارد صحت انيمتوف يجمعدسته دفن كه است نيا تيواقع. خورديم بر ما به موضوعات نيا: ندكرد ديتأك پور يحاجآقاي 

 بعدها تا شد يساز مستند موضوعات نيا يتمام از! شوند؟ دفن افراد يرشرعيغ و يربهداشتيغ صورتبه كه شوديم مگر. است شده مطرح يموضوعات نيچن
يم سپرده خاك به متر ٣ سطح تا اختالف زانيم در انيمتوف ،يپاش آهك و دفن ،يپوشانكفن مم،يت شستشو، از فارغ. نكنند مطرح را يموضوعات نيچن افراد
  .شوديم انجام يبهداشت و يفن صورت به مسائل يتمام و شوند
 مجوز و است شده انجامهم  آن سند و مياداده انجام راآنان  دفن كارولي ما .نديآينم جلو براي دفن آنان خانواده كه هستند يافراد اكنون: ندداد ادامه ايشان

 مستندات قيطر از كه است فيرد و قطعه كدام در ميدانينم و است شده دفن پدرش كه كرد مراجعه بنده به يفرد. است شده افتيدر دفن يبرا يدادستان
  .ارددن صحت شوديم مطرح كه يمسائل نيچن و شد داده اطالع زيعز نيا به زيچهمه

. دارنـد قرار مقدم خط در درمان كادر همانند زانيعز نيا: ندكرد حيتصر رشت، يشهردار آرامستان زحمتكش و خدوم پرسنل از ريتقد با شورامحترم  سيرئ
 كـار كـه ميبگـو ديـبا و دهنـديم انجام كامل صورت به را كار روهاين اما ابند،ي حضور ستيباينم يپزشك دستورات اساس بر و ندارند حضور يمتوف خانواده

  .كنميم يقدردان و تشكر زانيعز نيا يتمام از بنده. كننديم يباز خود جان با و دهنديم انجام يسخت
 گذشـته ساعت ٢٤ در را مبتال زانيم نيكمتر النيگ استان: ندداشت اذعان استان، در كرونا به مبتال افراد و هايفوت تعداد كاهش به اشاره با پور يحاجآقاي 
 نشـوند، خارج هاخانه از جهتيب كه مييگويم يوقت و كرده تيرعا يخوببه را هاهيتوص كه گردديم باز النيگ فيشر مردم فرهنگ به موضوع نيا كه داشته
  .ندياين رونيب و داده قرار موردتوجه را هاهيتوص كه ميدار انتظار النيگ و رشت مردم هم از باز وجود نيا با اما كنند؛يم عمل

 يگاه. است فيضع شهروندان به يرساناطالع متأسفانه: ندكرد ديتأك است، انجام حال در يضدعفون زين رشت شهر سطح يهابازارچه در نكهيا انيب با ايشان
 بـردن نيبـ از يبرا يضدعفون مواد نيا كه است يحال در نيا. ترسنديم خود بارتره بساط يرو بر يضدعفون مواد شدن دهيپاش از افراد كه ميكنيم مشاهده

  .كندينم وارد يبيآس و است روسيو

 ٢١/١٢/١٣٩٨مورخ       ١٣٤جلسه شماره 



  
  
  
  
  
  

 
١٢١ 

 

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

١  
  

ثبت شـده بـه  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٦٩٤-اليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف 

در دبيرخانه شورا مبني بـر اينكـه براسـاس تقاضـاي وراث مرحـوم  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٦٤شماره

  جفرودي

رشـت ملكـي وراث  ٤بخـش  ٧٨سنگ  ١٥٤و  ١٥٢و  ١٥١مبني بر تغيير كاربري و تفكيك پالكهاي

 ٥كميسيون مـاده  مرحوم واقع در بلوار خرمشهر كه براساس نقشه تفكيكي ارائه شده كه به تأييد

مترمربـع از  ١٢/٨٧٧٦نيز رسيده است، با عنايت به اينكه براساس طرح تفصيلي مقـدار مسـاحت 

 ٧٥/٤٣قـانون شـهرداريها، ( ١٠١پالك هاي فوق الذكر بيش از قدر السهم شهرداري، مقرر در ماده 

بري اراضـي مزبـور درصد) در مسير خيابان قرار دارد و از طرف ديگر نامبردگان از بابت تغيير كـار

ريال به شهرداري منطقه سه بدهكار مي باشند و ارزش مقـدار مسـاحت  ٩٨٠/٧٨١/١٥٠/١٤٥مبلغ 

مترمربع زمين واقع در مسير خيابان توسـط كارشـناس رسـمي دادگسـتري بـه مبلـغ  ١٢/٨٧٧٦

تغيير ريال برآورد و اعالم گرديده است حاليه شهرداري رشت در نظر دارد هزينه  ٠٠٠/٠٠٠/٢٦٠/١٤٥

  مترمربع زمين واقع در مسير خيابان تبديل دين نمايد. ١٢/٨٧٧٦كاربري را با مقدار مساحت 

      

 *خالصه مفيد مذاكرات :

 متـراژ كـه بـوده يجفرود خانواده به مربوط فوق نيزم تيمالك: ندداشت اظهار حهيال نيا حيتشر در رشت يشهردار ياقتصاد و يمال امورمحترم  معاون ييعطا ناصرآقاي 
  .است مترمربع ٨٥٧ و هزار ١٣٣ آن

 آمـدهعملبه موافقـت آن يكـاربر رييـتغ به نسبت و يبررس مورد موضوع نيا ٥ ماده ونيسيكم در كه است يفيتخف افتيدر نيزم نيا نيمالك يتقاضا: ندداد ادامه ايشان
 ٨ حـدود يزيچ گريد يسو از اما شود پرداخت يشهردار به تومان ونيليم ٥٠٠ و ارديليم ١٤ ستيبايم يكاربر رييتغ بابت از كه است نيا دارد وجود كه يموضوع. است
 ١٤ يدادگسـتر يرسـم كارشـناس توسط آن مبلغ كه رديگيم قرار طرح ريمس در شود، داده يشهردار به ديبا كه است يدرصد ٤٣ زانيم از شتريب مترمربع ٧٧٦ و هزار

  .است شده يگذارارزش تومان ونيليم ٥٢٦ و ارديليم
 نيـا بـه يملكـ و ديـايب يمالك كه است نداده رخ ياتفاق نيچن دارم حضور يشهردار در بنده كه گذشته سال ١٠ در: ندافزود رشت يشهردار ياقتصاد و يمال امور معاون
 يتيمـالك سند چكه هي رونيا از شود،يم متصل زانييپا يكو به گريد ريمس از و خرمشهر بلوار به ريمس كي از و كرده عبور ملك نيا از ابانيخ دو. دينما كيتفك را وسعت

 سـرعت بـا كـار تـا پذيرفت انجام مالك با را الزم توافقات ليدل نيهم به ،آورد وجود به يمشكالت شهرداري يبرا بود ممكن شديم دادگاه فاز وارد اگر و نداشتيم آن يبرا
  .شود انجام يشتريب

  .گردد انجام الزم توافقات تا بود آن بهتر داشت، وجود تومان ارديليم ٢٤ مبلغ حدود تا رشت يشهردار تيمحكوم امكان نكهيا به توجه با: ندكرد ديتأك ييعطاآقاي 
 كـه درصـد ٢٥ تـا اسـت شده انجام موافقت مذكور ملك يكاربر رييتغ خصوص در: ندداشت اظهار حهيال نيا خصوص در شورامحترم  عضو رمضانپور احمدآقاي  نيهمچن

 يرسـم كارشـناس نظر با كه گرفته قرار طرح در يشهردار سهم قدر از تراضافه نيزم از يمقدار آن بر عالوه و شود گرفته نظر در يخدمات امور و سبز يفضا كوچه، يبرا
  .است شده انجام يگذارمتيق يدادگستر

 اگـر تـا است شده اخذ مالك از زين الزم يهاتعهدنامه و است گرفته قرار سبز يفضا و يخدمات بخش مذكور درصد ٤٣ در كه است آن حهيال نيا حسن: ندداد ادامه ايشان
  .شود جاديا يشهردار يبرا داريپا درآمد ينوساز بحث در منطقه، يآبادان ضمن اقدام نيا با

 همـت و نداشتند را آن انجام تأجر يبرخ انگار و بوده راكد ٩٣ سال ماهبهمن از پرونده نيا: ندكرد عنوانبه عنوان موافق  زني شورامحترم  عضو گريد يعبداله حامدآقاي 
 خسـته زانيـعز و دوسـتان يتمامبـه رو نيهم از من و است آمده وجود به الزم همت كه دهديم نشان پرونده نيا شدن يياجرا. نداشت وجود يليدل هر به آن يبرا الزم
  .است شده ييدرآمدزا رشت يشهردار يبرا تومان ارديليم چند اكنون رايز م،يگويم دينباش
 صـدور بابت از ييدرآمدزا نظر از: ندكرد ديتأك شود، انجام يشهردار ٣ منطقه در يگذارهيسرما كي تا شد خواهد سبب كيتفك نيا ياجرا نكهيا انيب با شورامحترم  عضو

  .است بوده يعال اريبس كار نيا... و پروانه



  
  
  
  
  
  

 
١٢٢ 

 

 يگـذارمتيق مجـدداً عوارض نرخ شيافزا به توجه با وشده موكول ندهيآ سال به قطعاً شود داده ارجاع نفرهسه يكارشناس به فوق موضوع اگر: ندكرد ديتأك يعبدالهآقاي 
  .ديرس نخواهد سرانجام به پرونده بازهم و كرده رييتغ

يمـ ديشـا نكـهيا واسطهبه اما شد مطرح موضوع نيا ي،نصرت يآقا يشهردارتصدي  زمان در: ندگفت مطروحه، حهيال مخالف عنوانبه ،شورا محترم عضو يرسول رضاآقاي 
  .كنميم تشكر دادند، انجام را خود فهيوظ كه يشهردار همكاران از زين بنده. ماند يباق مسكوت هيقض كنند افتيدر يشتريب ازاتيامت خواستند

 كـرد، مشـاهده را نيزم نيا يحضور ديبا اما رنديبگ نظر در بازار در عرف نرخ از ترنييپا يكم را متيق تا كننديم يسع معموالً يدادگستر كارشناسان: ندداد ادامه ايشان
  .باشد فوق متيق سومكي آن متيق يكارشناس متيق صورتبه نيزم از ييهابخش ديشا بنده نظر به رايز

 را نفـره سـه يكارشناسـ ديبا نظرم به نيزم متيق خصوص در و است ييالاب متيق ن،يزم يبرا تومان هزار ششصد و ونيليم كي يمتر متيق: ندافزود شورامحترم  عضو
  .ميباش داشته
 بـه تـا نيزمـ كيـتفك نيـا و بوده داريپا درآمد دنبال به نكهيا به توجه با: ندداشت اظهار حه،يال نيا خصوص در رشت يشهردار سه منطقه محترم ريمد پارسا مانيپآقاي 

  .ديرس جهينت به تا شد برگزار جلسه ١٧ منظور نيا يبرا. است رفته شيپ مرحله نيا
 .بود خواهد مؤثر زين منطقه يشهردار پرسنل حقوق پرداخت بحث در حهيال نيا با موافقت: ندداد ادامه ايشان

 
  *متن مصوبه شورا : 

متر مربع از ملـك  ١٢/٨٧٧٦ريال با ارزش مقدار مساحت ٩٨٠/٧٨١/١٥٠/١٤٥با دوفوريت اليحه شهرداري مبني بر تهاتر عوارض تغيير كاربري به مبلغ  
 ١رأي موافـق و ٧ريال، واقع در مسير خيابان و همچنين مفاد اليحه پيشـنهادي، بـا  ٠٠٠/٠٠٠/٢٦٠/١٤٥موصوف عالوه بر قدرالسهم شهرداري به مبلغ 

  .گرديد رأي مخالف، موافقت
  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -            
    ١  ٧  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
١٢٣ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٢  
  

ثبت شـده  ١٧/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٩٩٢-اليحه يك فوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف 

در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شـهرداري در نظـر دارد بـه  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٥٩به شماره  

منظور قدرداني از زحمات كارگران حجمي شهرداري رشت، نسبت به اعطاء يك كارت هديـه بـه 

نفـر، در مجمـوع بـه مبلـغ  ١٩٩٤ريـال بـه تعـداد ٠٠٠/٥٠٠/٢مبلـغ مناسبت شـب يلـدا بـه 

واگذاري خدمات "خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان  ٢٠٥١١ريال از كد ٠٠٠/٠٠٠/٩٨٥/٤

اقدام نمايد از اين رو با توجه به اينكه رديف اعالمي مانده كـافي جهـت تـأمين  "اداري و شهري

 ٤٢٢٠١نسبت به كسـر مبلـغ مـذكور از رديـف اعتبـاري اعتبار موجود نمي باشد در نظر دارد؛ 

، بـا ٢٠٥١١و اضافه نمودن به رديف  "ديون با محل"خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان

شهرداري رشت اعطـاء بيشـتر از يـك كـارت  ٩٨ضوابط بودجه جاري سال  ١٤عنايت به تبصره 

شوراي اسالمي شـهر مـي باشـد،  هديه به كارگران حجمي منوط به ارسال اليحه و اخذ مجوز از

  اقدام نمايد.

  
  

    

 
  *متن مصوبه شورا : 

نفـر، در مجمـوع بـه مبلـغ  ١٩٩٤ريـال بـه تعـداد ٠٠٠/٥٠٠/٢اعطاء يـك كـارت هديـه بـه مناسـبت شـب يلـدا بـه مبلـغ "اليحه شهرداري مبني بر  
بـا كسـر مبلـغ مـذكور از رديـف "ي خدمات اداري و شـهريواگذار"خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان  ٢٠٥١١ريال از كد ٠٠٠/٠٠٠/٩٨٥/٤

خدمات شهري بودجـه سـالجاري، ضـمن  ٢٠٥١١و اضافه نمودن به رديف "ديون با محل"خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان ٤٢٢٠١اعتباري 
  .گرديد تصويب دو فوريت آن و مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت

  
    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآرا اعضاء شوراي 

        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد            

  



  
  
  
  
  
  

 
١٢٤ 

 

  نظر كميسيون  دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٣  
  

ثبت شـده بـه  ١٩/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٣٧٩-ش رفاليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره  

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با توجه به شرايط حساس كنـوني و  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٥٨شماره 

شيوع ويروس كرونا در استان گيالن كه استان را در شرايط بحراني قرار داده اسـت، شـهرداري در 

 ٤١٧٠١ريال(پنجاه ميليون تومان) از محـل كـد  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠نظر دارد؛ نسبت به اعمال هزينه مبلغ 

در اختيار  "كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص "خدمات شهري بودجه سال جاري تحت عنوان

سازمان آرمستان جهت كمك به انتقال رايگان اجساد به محل دفن و به منظـور جلـوگيري از سـو 

اجساد قربانيان ويروس كرونا بـه محـل استفاده هاي احتمالي و ارائه خدمات به شهروندان، انتقال 

  و بخش خصوصي صورت مي گيرد، اقدام نمايد .سازمان آرامستان هاي دفن كه از طريق آمبوالنس

  
  

    

 

  *متن مصوبه شورا : 
خدمات شهري بودجه سال جاري تحت  ٤١٧٠١ريال(پنجاه ميليون تومان) از محل كد  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠اليحه شهرداري درخصوص اعمال هزينه مبلغ  

به سازمان آرمستان شهرداري رشت به منظورارائه خدمات به شهروندان جهت انتقال رايگـان اجسـاد  "كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص "عنوان
وس جديد كرونا به محل دفن كه از طريق آمبوالنسهاي سازمان آرامستان و بخش خصوصي صورت مي گيرد، ضمن تصويب دو فوريـت آن قربانيان وير

  .گرديد و مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت

  
    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  



  
  
  
  
  
  

 
١٢٥ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٤  
  

ثبـت شـده بـه شـماره  ٢٢/٩/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٦٢٩٧ـرف اليحه شهرداري رشت به شماره ش 
در دبيرخانه شورا  مبني بـر اينكـه شـهرداري در نظـر دارد نسـبت بـه   ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠٢

حفظ و نگهداري فضاي سـبز سـطح شـهر "تحت عنوان  ٣٠٥٠١٠١٠١٣افزايش اعتبار  رديف 
اي حجمي فضـاي ريال،با عنايت به افزايش دستمزد نيروه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٤به مبلغ "رشت

سبز و با توجه به اتمام قرارداد و انعقاد قرارداد جديد  و نيز مكاتبات مناطق پنج گانه مبني بـر 
ريـال از كـدهاي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٤كمبود اعتبار رديف مـذكور و بـا كسـر مجموعـاً مبلـغ 

  مشروحه زير؛
ازي خصوصـي سـ"بـا عنـوان  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٣ريال از رديـف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٥ـ مبلغ ١

  ."اتوبوسراني و ميني بوس راني
توسـعه خـط ويـژه "با عنـوان  ٣٠٣٠٨٠٨٠٠٣ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ـ مبلغ ٢

  ."دوچرخه و زير ساخت و لوازم خريد مربوطه
اجـراي پـروژه هـاي "با عنوان  ٣٠٧٠١٠١٠٠٨ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠ـ مبلغ ٣

  ."بازآفريني و اقدام مشترك
ارائه خدمات عمراني "با عنوان  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٥ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥ـ مبلغ ٤

  ."سازمان حمل و نقل و بار و مسافر
تجهيـز و تكميـل "بـا عنـوان  ٣٠٧٠١٠١٠٠٢ريال از رديـف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢ـ مبلغ ٥

  ."ساختمان رصد خانه در مجاور تاالب عينك
سـاخت زمـين هـاي "عنوان با  ٣٠٦٠٢٠٢٠٠٢ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ـ مبلغ ٦

  ."ورزشي
احداث سرويس هـاي "با عنوان  ٣٠٧٠٥٠٥٠٠١ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢ـ مبلغ ٧

  ."بهداشتي سطح شهر
مناطق پنج گانه شهرداري با مبالغ مشروحه ذيـل اقـدام  ٣٠٥٠١٠١٠١٣و اضافه نمودن به كد 

  ريال به منطقه يك ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٦ـ مبلغ ١     نمايد؛

  ريال به منطقه دو ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٦غ ـ مبل٢

  ريال به منطقه سه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٧ـ مبلغ ٣

  ريال به منطقه چهار ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٥ـ مبلغ ٤

  ريال به منطقه پنج ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ـ مبلغ ٥

در كميســـــــيون 
ــه و  ــه و بودج برنام
حقوقي شورا مطرح 
ـــث  ـــس از بح و پ
وتبــادل نظــر بــا  
افـــزايش اعتبـــار 
ــــــــــــــف  ردي

٣٠٥٠١٠١٠١٣ 
حفظ "تحت عنوان 

و نگهــداري فضــاي 
ســبز ســطح شــهر 

ــت ــغ "رش ــه مبل ب
٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٠ 

ــر  از  ــا كس ــال ب ري
ـــــف هـــــاي  ردي

و  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٣
و  ٣٠٧٠١٠١٠٠٨
و  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٥

اضــافه نمــودن  بــه 
ـــاري  ـــف اعتب ردي

٣٠٥٠١٠١٠١٣ 
  موافقت گرديد.

١٩/١١/٩٨  ١٢٧  

 
  *متن مصوبه شورا : 

مجموعـاً بـه مبلـغ  "حفظ و نگهـداري فضـاي سـبز سـطح شـهر رشـت"تحت عنوان  ٣٠٥٠١٠١٠١٣اعتبار رديف اليحه شهرداري در خصوص افزايش 
، به اتفاق آرا ٣٠٥٠١٠١٠١٣و اضافه نمودن به رديف  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٥و  ٣٠٧٠١٠١٠٠٨و  ٣٠٣٠٦٠٦٠٠٣ريال با كسر از رديف هاي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٠

  .گرديد موافقت



  
  
  
  
  
  

 
١٢٦ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  لفمخا  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  
  

ــــماره   ــــه ش ــــورا ب ــــه ش ــــه وارده در دبيرخان ــــورخ  ٢٤٥٥نام    ٢٠/١٢/٩٨م
 ١٣٩٨يك نسخه اصالح بودجه سال خزانه دار محترم شوراي اسالمي شهر رشت به پيوست

 ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩ريال(درآمـد) و مبلـغ  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ 
  ريال(هزينه) جهت بررسي و تصويب.

  
  

    

 
  شورا : *متن مصوبه 

ريال(هزينه) (بودجه پيوستي)  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩ريال(درآمد) و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩اسالمي شهر رشت با مبلغ شوراي ١٣٩٨اصالح بودجه سال 
  به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.  



  
  
  
  
  
  

 
١٢٧ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٦  
  

ــــماره   ــــه ش ــــورا ب ــــه ش ــــه وارده در دبيرخان ــــورخ  ٢٤٥٦نام    ٢٠/١٢/٩٨م

شوراي  ١٣٩٩خزانه دار محترم شوراي اسالمي شهر رشت به پيوست بودجه پيشنهادي سال 

ريال(هزينه)  ٠٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١١ريال(درآمد) و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١١اسالمي شهر رشت با مبلغ 

  جهت بررسي وتصويب. 

  
  

    

 
  *متن مصوبه شورا : 
ريال(هزينه)(بودجـه  ٠٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١١ريال(درآمـد) و مبلـغ  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١١ شوراي اسالمي شهر رشت با مبلـغ١٣٩٩بودجه پيشنهادي سال 

  پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.  

  



  
  
  
  
  
  

 
١٢٨ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩  -          
١٠  -          
١١  -            

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  
  
  
  
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٧  
  

        شوراي اسالمي شهر رشت ١٤/١٢/٩٨آقای رضا رسولی در جلسه مورخ غيبت 

 
 *متن مصوبه شورا : 

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبـادل نظـر و اخـذ رأي، غيبـت نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 

  آقاي رضا رسولــي، موجه تشخيص داده شد.

  
  



  
  
  
  
  
  

 
١٢٩ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩            

١٠  -          

١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٨
 

 *متن مصوبه شورا : 

العاده شورا به منظور بررسـي  لـوايح پيشـنهادي شـهرداري از جملـه نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل

  .برگزار گردد ٢٥/١٢/٩٨روز يكشنبه مورخ ١٠:٣٠رأس ساعت  ١٤/١١/٩٨مورخ  ٨٠٨٢و ١٤/١٠/٩٨مورخ  ١٨٨١٤٧هاي شماره؛ نامه

  



  
  
  
  
  
  

 
١٣٠ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

        اسماعيل حاجي پور  ١

          حجت جذب  ٢

          احمد رمضانپور  ٣

          رضا رسولي   ٤

          فاطمه شيرزاد  ٥

          محمدحسن عاقل منش  ٦

          حامد عبدالهي  ٧

          محمدحسن علي پور  ٨

٩            

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
١٣١ 

 

  
  
  

 در محـل سـاختمان شـوراي١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اســالمي شـهر رشـت رأس سـاعت ، يكصد و سي و پنجمين جلسه٢٢/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٦٦براساس دعوتنامه شماره   
  برگزار گرديد.بخش قرآن مجيد  شهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجي پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

   *دستور جلسات :
  درخصوص مساعدت مالي به فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان رشت . ١٤/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨٠٨٢-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ بررسي
  شهرداري رشت.١٣٩٩ل درخصوص دو دوازدهم بودجه پيشنهادي سا ٢٤/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٣٦-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ بررسي
خدمات شهري بودجه سالجاري  ١/٤١٦٠٧در خصوص افزايش اعتبار رديف  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٦٥٧-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ بررسي
  ميليارد ريال (كمك هزينه پرسنلي سازمان آتش نشاني).  ١٤به مبلغ 
  ."بسته حمايتي شهرداري در نحوه پرداخت عوارض"در خصوص  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٥١-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رفـ بررسي
  در خصوص جابجائي دكه ها . ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨١٣٨-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رفـ بررسي
  ."٩٨ويقي سالجايزه تش ٢بند ٥اصالحيه تبصره "درخصوص ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٣٧-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رفـ بررسي
تقسيط الباقي بدهي سازمان ستاد اجرايي حضـرت فرمـان امـام "در خصوص٢٥/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٧١-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رفـ بررسي

  ."(ره)
يليـون تومـان) ريال(پانصـد م٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥درخصوص پادارنمودن مبلـغ  ٦/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٨٧٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر فـ بررسي

  جهت فروش لوازم اسقاط و خودروهاي فرسوده. ٧٢٠٢رديف 
رشـت  ٤بخـش  ٥٦سـنگ  ٥٧٤٠درخصوص تملك قسمتي از پـالك ثبتـي  ١٤/١٠/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٨٨١٤٧-نامه شهرداري رشت به شماره ش رـ بررسي

  پور و شركاء.ايملكي آقاي محمد علي دشته
  ."ميليارد ريال١٦٠اخذ تسهيالت از بانك شهر به مبلغ "در خصوص٢٥/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨- ٩٨١٣  -ش ر فاليحه شهرداري رشت به شماره ـ بررسي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
روز را  نيـا ،يبـاكر ديسالروز شهادت شـه  دنيرس ا اشاره به فراضمن عرض سالم، ب ،، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشتحاجي پورسپس جناب آقاي 

  .ندداشت يگرام
 كيـتبر كننـدياز گذشته تالش مـ شتريكه رخ داده است، ب يروزها با توجه به اتفاقات نيروز را به شهردار رشت كه ا ني: اندروز شهردار، گفتبا اشاره به ايشان

  .مينمايعرض م
كرونا در رشت  روسيو وعيش يروزها نياز اول يدكتر ذاكر: ندشهر رشت، گفت ياسالم يشورامحترم عضو ي، از دكتر بهراد ذاكر ژهيپور با تشكر و يحاجآقاي 

ك يـ نيبرسد. ا انشيهموطنان و همشهر ياريو به  دينما يرسانحاضر شد تا بتواند خدمت هامارستانيصورت داوطلبانه در ببه ،يضمن حضور در مطب شخص
بهبـود و سـالمت دارم و  يآرزو مـانييشـورا زيـهمكار عز نيا ي: براندافزود يبودن دكتر بهراد ذاكر نهيشورا با اشاره به قرنط محترم سيرئ  نوع جهاد است.

   .ندردكمك ك ياديو به افراد ز ندبود كاريهمواره پا زيعز نيخود را ارائه دهند. ا يو بتواند بازهم خدمات پزشك افتهيبهبود  ترعيهرچه سر دوارميام
باشند اما  ياديز يكارها يرايو بتوانند پذ ديايب ديبودند ع دواري. مردمان ما امستيحال مردمان ما خوب ن. ستي: امروز حال شهرمان خوب نندادامه داد ايشان

  است. يدوستمهمان يمهمان نوع امدنين يخواهش برا ني. اديايكه مسافر به شهرمان ن كننديمردم خواهش م نيهم
 روسيـبه ما كمك كنند. امروز تنها راه مبارزه بـا و امدنين رونيكه با ب خواهميممان خوب مو از مرد ستي: امروز حال شهرمان خوب نندپور افزود يحاجآقاي 
 ،يوحشـ روسيـو نيـشكسـت دادن ا يكه بـرا ميكنيمردم درخواست م ندگانيعنوان نماشورا به يو ما اعضا ميشو ياست كه مانع از پخش آلودگ نيكرونا ا

را مهار كرده و بـار  روسيو نيا ميخدا بتوان ديتا به ام ميياين رونياز خانه ب ،يخاص بهداشت طيهم با شرانآ يجز موارد خاص و اضطرارمنحوس و خطرناك به
بـه  ليروشن معروف بـود از غـروب تبـد يها: امروز شهر ما كه به شهر شبندشورا اظهار داشتمحترم  سيرئ  .ميرا به شهرمان باز گردان ييبايو ز يشاد گريد

  .ميكن يمگر آنكه همه همكار ست،ين ريپذخوب امكان يروزها. بازگشت بهستيزده شده است. امروز روزها هم روشن نغم يشهر
 ميتقـد زيخدمت ن يراه شهدا نيو در حال تالش هستند و ما در ا اندستادهي: كادر درمان ما جانانه در خط مقدم انداذعان داشت ياز كادر درمان ريبا تقد ايشان

  .منماييم و بردباري مسئلت خانواده آنان صبر يمردم، طلب مغفرت و برا ريتمام درگذشتگان چه كادر درمان و چه سا ي. براميكرد

 ٢٥/١٢/١٣٩٨مورخ       ١٣٥جلسه شماره 
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فـوت نيـز  زيـعز نيـمتأسفانه خـود اكه شده بود فوت زيعز ني: متأسفانه شب گذشته پدر اندگفت ،يگل رضايپور با اشاره به درگذشت مهندس عل يحاجآقاي 
براثـر  م ايشـانافتيـكه  ياما بر اساس اطالع ندبود يفرد مهربان و خادم اريبس شانيهمكار بودم و ا يسال با مهندس گل ٨ه در طول دوران خدمت شدند. بند

  .مينمايطلب مغفرت م زيبزرگوار ن نيروح ا يصبر و برا يآرزو از دست رفته زيعز نيخانواده ا يبرا .شدند كرونا فوت يماريب
جانانه كـار كردنـد. از كـادر خـدمات  اريبس زانيعز نيو تشكر داشت. ا ريتقد ديبا زين ينشانسازمان آتش ري: از كادر درمان و دلندادامه داد شورا محترم سيرئ

ماسك و  ختنيكه از ر خواهميم زمانينمود. بنده از مردم عز يقدردان ستيبايم زيكه در واقع در خط مقدم بودند، ن يكسان ف،يپاكبانان مهربان و شر ،يشهر
جا دارد . آورديرا به وجود م فيپاكبان شر كي يشود امكان آلودگ ختهير ابانيكه در خ ي. هر دستكش و ماسكندينما يدستكش در معابر سطح شهر خوددار

  كنند. يقدردان فيپاكبانان شر نياز ا دخو يهاتراز اول استان در صحبت نيكه مسئولاين است و انتظار  ميوبگ زانيعز نيجانانه به ا ديخسته نباشيك 
منظـر و  ما،يپسماند، سي هاسازمان زانيسالمت دارم. از عز يآرزو زانيعز نيا ينباشند چه بر سر شهرمان خواهد آمد؟ برا : اگر پاكبان هاندكرد ديتأك ايشان

يرا بـه خـود راه نمـ يخستگ ياهلحظ زانيعز ني. امينمايو تشكر م ريهستند تقد روسيو نيا وعيبوده و در حال مبارزه با ش كاريآرامستان كه از روز اول پا
 نيـ. اكـنميو تشـكر مـ ريتقد كننديرا ثبت م عيكه وقا يما در روابط عموم فيشر يروهاين ،يدر شهردار زانيعز يو در صف اول حضور دارند. از تمام دهند

گذاشـتند و  شيكه پا پـ يو تمام كسان انيجيبس كوكاران،ي: از نندپور ادامه داد يحاجآقاي    رخ داده است. يثبت خواهند كرد كه چه اتفاقات خيدر تار زانيعز
كـه همـه بـا هـم  انـدازديزمان جنگ م اديها ما را به صحنه ني. اكنمياند تشكر مو دستكش كرده يماسك و ژل ضدعفون ديبه نوبه خود اقدام به تول كيهر 

 يهـاخانواده اريـشده اسـت تـا در اخت هيته ييهزار پك غذا ٤حضور داشتند. اكنون  گريكديمردم در كنار  يو برا رانيا يبرا ياسيس يهابودند و فارغ از نگاه
  در نظر گرفته شده است. زيعز يپاكبان ها ياز آن برا يدرآمد و بخشكم

در نظر گرفته شد كه سـهم  ارديليهزار م ١٦٠: در سطح كشور حدود نداند، گفتتالش نموده يدانشگاه علوم پزشك زيبا تشكر از دكتر نوبخت كه در تجه ايشان
جلسـه  نيـ: بنـده در انـدگفت الن،يگ ياشاره به اظهارات خود در جلسه استاندار با شورامحترم  سيرئ  در نظر گرفته شده است. النياستان گ يبرا زين يخوب

مـا از پرداخـت حقـوق پرسـنل نـاتوان  .ميبا مشكل مواجـه هسـت ياما اكنون از نظر مال ميستاديسخت كنار مردم ا يخطاب به استاندار گفتم كه ما در روزها
حقـوق پرسـنل را  مي. اگـر نتـوانمييخود را پرداخـت نمـا يروهايكه حقوق ن گريكه شده، از وام تا به هر روش د يكه از هر روش در تالشيم. ما امروز ميامانده

را نداشـته باشـم اسـتعفا  پرسـنلپرداخـت حقـوق  ييندارم. اگر تا قبل از سال توانا يهم با كس يشورا استعفا خواهم داد. تعارف استيبنده از ر ميپرداخت كن
نداشـته باشـم كـه آن را  ييندارند كار كنند. اگر بنده توانـا ييكه توانا يكسان ستيبدون حقوق به خانه برود؟ قرار ن يپاكبان شهردار شوديخواهم داد. مگر م

  استعفا دهم. دياقدام الزم را انجام دهم با
 يبـه شـهردار ارديـليم ٢٠كه  ستين يواقعًا كس ايآ شوند،يخودگردان محسوب م لتشك كي هايروبرو است و شهردار يخاص طي: كشور با شراندافزود ايشان

 طيدهـد؟ مـا شـرا مما انجـا يبرا يكار نيچن تواندينم ايآ مياآن قرار داده اريخود را در اخت يهاكه تمام حساب يبانك رد؟يپس بگ گريماه د ٤قرض بدهد و 
بدهند  يچه پاسخ ند؟يما به خانه بروند و چه بگو يروهايپرسنل را بدون حقوق به خانه بفرستند. ن تواننديهمكاران ناراحت هستند و نم ي. تمامميندار يعاد

  د؟ييآيبه خانه م دياما بدون حقوق شب ع ديكنيهستند را جمع م يفرارها كه همه از آن ييهازباله
را از بانك خود حذف كند. استاندار محترم روز  ياسالم ينام جمهور ستيمهربان ن يمهربان است. اگر بانك مل ياسالم ي: جمهورندكرد ديپور تأك يحاجآقاي 

 هيـاسـتاندار انجـام نشـود كل يدسـتور كتبـ نيـ. اگـر اميهسـت يبانك مل يمشتر نيما بهتر ييبه ما كمك كند. از سو يدادند تا بانك مل ديگذشته دستور اك
  داد. ميرا انتقال خواه يها از بانك ملحساب

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
آقـاي شهردار رشـت، روز شـهردار را بـه  يهااز تالش يبا قدردان رشتشهر اسالمي  يشورا سهيرئ ئتيهمحترم  عضو ،پوريمحمدحسن عل سپس جناب آقاي 

 ياست. ما طـ وقفهيكه وجود دارد شهردار رشت در حال انجام تالش ب ييهايادامه داد: با وجود سختايشان   .ندگفت كيشهردار رشت تبر ،يمحمد ناصر حاج
در  هـايريگاشـاره بـه موضـعبا  شورامحترم  عضو  .ميمواجه بوده ا اريبس با مشكالت زيو در بحث بودجه ن يمداشت ياريبس يهابيسال گذشته فراز و نش كي

بـه نـاحق در  يامـا برخـ ستاد،يا كاريمانند برف، كرونا و... شهردار رشت جانانه پا ييها: در بحرانندرشت، اذعان داشت يبرا يربوميخصوص انتخاب شهردار غ
 يروهايخصوص كارگران و نه و ب ي: كاركنان شهردارندكرد ديتاك انيدر پا پوريعلآقاي   .پرداختنديهجمه م جاديبه ا يمجاز يافراد در فضا يرسانه ها و برخ

يا حتي االمكان بخشـي از آن بـه  ٩٨ما به تفاوت افزايش حقوق سال از شهردار رشت دارم تا  ديدرخواست اك رونيخانواده خود هستند و از ا آوريروز يحجم
  ود.اين عزيزان پرداخت ش

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
 تيريدر حوزه مـد ٧٠از دهه  يمحمد : دكتر حاجندروز شهردار، گفت دنيفرارس كيشهر با تبر يشورامحترم عضو  ياحمد رمضانپور نرگسسپس جناب آقاي 

  استفاده شود. شانيا اتيشهر رشت به دست آمده است تا از تجرب يبرا يدر حال دست و پنجه نرم كردن هستند و فرصت يشهر
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 بآن تجـار ندنتوانسـت شـانيكه ا مياداشته يمختلف در شهردار يسال بوده است آنقدر چالش ها كيگذشته كه كمتر از  امي: متاسفانه در اندادامه داد ايشان
كرونـا  حوسمن روسيچالش برف، انتخابات و اكنون چالش و ،يانسان يروين ،يهمانند بدهكار ييشهر رشت قرار دهد. چالش ها اريخود را در اخت يخاص كار

  و تشكر نمود. ريتقد شانياز اقدامات ا ديهرحال باما بود اما به يرو شيپ
را دارد.  ينظام خـدمت كـرده اسـت و تجـارب كـاف نيسال در ا ٤٠از  شيپور ب يحاج ي: آقاندگفت ،شورا محترم استياز عملكرد ر يبا قدردان رمضانپورآقاي 

خـاص موجـود  طيراو شـ يسـاختار ادار نيكه در ا داننديم يخوبشورا انتخاب شدند و قطعًا به سيبه عنوان رئ يرا ١١شورا با  ياعضا حيبا اعتماد صر شانيا
كرونا در كشور و  وعيش ريدر خصوص تاث يبند ١٠ يليتحل انيشورا با بمحترم  عضو  سخت است. يپرداخت حقوق پرسنل كم يبرا يوام فور افتيموضوع در

بـال  كيـكرونا  روسيموضوع كه و ني. اهستيممواجه  يجد يهابا ضعف هايريگميو تصم هارساختي: ما در بحث زندكالن، اظهار داشت يتيريمد يها يكاست
  .مياستفاده كن ندهيآ يبرا ميتوانياز آن م ، خود يك نعمت است كهمييبه قدرت نما ليها را تبدآن ضعف ازبا استفاده  ميبود، اما اگر ما بتوان

بـازهم مقـام معظـم  طيشـرا نيـنظر دولت نبود و در ا ريهمه موضوعات ز البته از دولت تشكر كرد ديكشور با ياقتصاد طي: با توجه به شراندكرد ديتأك ايشان
را به عنوان مسئول آن قرار دادنـد.  يرجمهو استيك كنند و رمسلح را ورود دادند تا در كنار دولت كم يروهايراه ن نيكردند و در ا نهياز خودشان هز يرهبر

 يطيدر شـرا م،يمسئله شاهد همت دكتر نوبخت هسـت ني. در كنار ادركنار هم قرار گيرندكرونا  روسيمبارزه با و يبرا ديدهد كه همه با يموضوع نشان م نيا
است،  ريپذامكان يسختاست و فروش اوراق به ليتعط وكاركسبكه  طيسخت است، در شرا اريبس اتيمال افتيدر طيكه امكان فروش نفت وجود نداشته و شرا

  قابل توجه بود. ياتفاق الن،ياستان گ يبودجه برا نياز ا يبخش خوب نيكشور و همچن يهامارستانيب يتومان برا ارديليم ١٦٠٠ صياما تخص
يو مـ رفتيانتظار نم نيا از ريچون دكتر نوبخت غ يمل يا: از چهرهندالزحمه پرسنل درمان، گفتحق يبرا يابا اشاره به در نظر گرفتن بودجه مضانپورآقاي ر

  و تشكر نمود. ريبابت تقد نياز ا ستيبا
 ييصـحرا رسـتانمايب يو صاحب نظران گوش فرا دادند و برا شكسوتانيكه به صحبت پ يزانيعز ياز تمامبايد : نداذعان داشت النيبا تشكر از استاندار گ ايشان

كه بنده از دكتر نوبخت،  ياز آن استفاده كرد. انتظار دياست كه با يموضوع اقدام خوب نيرساندند تشكر كرد. ا يانيآن را به مرحله پا ونيتالش كرده و فندانس
 سـتيبايخصوص مـ ني. در اميبرسان انيرا به پا يتختخواب ٤٠٠ مارستانياز فرصت استفاده كرده و ب مياست كه بتوان نيدارم ا النيبهداشت و استاندار گ ريوز

  شود. يجداساز ييكرونا مارانياز ب يعموم يدرمان باحثم يبرا هامارستانياست كه ب نيگردد. انتظار بنده ا ليتكم مارستانيب نيتا ا افتهي صيتخص ياعتبار
طلب اصحاب رسانه باشد تا  ني: اندوجود نداشت، گفت ينشست خبر يموجود امكان برگزار طيسال با توجه به شرا انيدر پا نكهيشورا با اشاره به ا محترم عضو

   .ميباش اشتهد يشهردار نياز شهردار رشت و معاون يريكه تقد كنميم شنهاديپ ني. همچنميباش زانيعز نيدر خدمت ا ميپس از رفع مشكالت بتوان
  نطق پيش از دستور ناطق سوم:

را ناراحت كـرده ام پـوزش  يكه بود و اگر كس يكه گذشت و اخالق تند يهمكاران خود بابت سال ي: از تمامندشورا گفتمحترم  سيرئ بينا ،فرهام زاهدآقاي 
 شهر رشت، حوزه خدمات شهر، پاكبانان، سد معبر، زينشانان عز: از آتشندبابت حل مشكالت و معضالت موجود، اظهار داشت يدواريبا ابراز ام ايشان طلبم. يم

  .كنميم يتشكر و قدردان زانيوروب و همه عزرفت
كه از دولت  ي: زمانندهمراه شد، گفت ريبا دوماه تاخ يشهردار يهايافتيشورا در يشهروندان و شهردار و اعضا شنهاديبا پ نكهيا انيشورابا بمحترم  سيرئ بينا

دارند اما اگر ما  تياقدام رضا نياز ا هايلي. امروز خميامر كرد نيابتدا خودمان اقدام به ا ندازد،يب ريمختلف به تاخ يهااز مردم را در بخش يافتيتا در ميخواست
  خواهند كرد. هيآنوقت همان افراد از ما گال م،يحقوق پرسنل خود را پرداخت كن مينتوان

برسانند. اگـر  نيكه خواسته ما را به گوش مسئول ي نمايماست مدرخو ريوز اريتام االخت ندهياستاندار و نما ن،يتام ي: از شورانداظهار داشت نيهمچن زاهدآقاي 
و  يكـه ورود يبـازهم تـا زمـان ميكن زيو كادر درمان را تجه كردههيته لهيوس مياستان را مسدود كنند. هرچقدر بخواه يهايكنند ورود نهيقرنط خواهندينم

شـود و  يتخـت خـال ٢ نكـهيكنترل نخواهد شد. صـرف ا يماريكه بازار بسته نشود ب ينشود تا زمان ليكه بانك ها تعط ياستان مسدود نشود، تا زمان يخروج
  بازهم آمار باال خواهد رفت. ديدر هفته نخست ع ديبوده، اشتباه است. باور كن يآمار نزول مييبگو

كـه مـردم  ميبرسان نيبه اطالع همه مسئول ديبا ديتا تا قبل از ع ميگويرا م تيندارم. بنده واقع يمن مشكل كندگزارش  خواهديم ي: هركسندادامه داد ايشان
  استان بسته شود. يهاياست كه ورود ني. خواهش بنده از فرماندار و استاندار محترم انديايب النيبه گ دينبا

 پرسـنلدشوار در كنار شهردار و  اميا نيشهر رشت كه در ا يشورا ياعضا ياز تمام اينجانب: ابراز كردندرشت  محترم شهردار يمحمد ناصر حاج سپس آقاي
  .كنميو تشكر م ريتقد زمان زيادي صرف كردندحضور داشتند و  يشهردار
كـه بـا  مينمامي يقدردان ژهيصورت خاص و وبه     ٩٨صورت گرفته در سال  يهايشهر بابت همراه يمحترم شورا ياعضا كيكاي: بنده  از ندادامه داد ايشان
   شد. وفصلحل يردارــاز مشكالت شه ياريدوستان بس نيكمك ا و حضور



  
  
  
  
  
  

 
١٣٤ 

 

 وعيهمچون شـ ينيبشيپ رقابليو غ گرياما مشكالت د ميروبرو بود يهمچون مشكالت اقتصاد ياديرشت با مشكالت ز ي: ما در شهردارندرشت افزود شهردار
 انتخابـاتسـال اممـا  گـريد ياز شهر ما و كشورمان رخت بربندد. از سـو ترعيهرچه سر روسيو نيا ميدواريكه ام به وجود آمد انيم نيدر ا زيكرونا ن روسيو

  مشكالت خاص خودش را داشت. زيموضوع ن نيو ا ميداشت زيمجلس را ن
ه روز در خدمت مردم بودند، بـكه شبانه ي: از تمام كسانندرشت، گفت يو... شهردار يو مهندس يفن ،ياقتصاد يروهايبا تشكر از ن نيهمچن يمحمدحاجآقاي 

روز زبالـه در شـهر  كيـاسـت. اگـر  زانيـعز نيـبه خـاطر زحمـات ا ميپاك دار ي. اگر امروز شهرمينمايم يتشكر و قدردان يشهردار يخدمات يروهاويژه ني
امـا اكنـون همـه در كنـار هـم  دانستيقدرش را نم يكس ميكه سالم بود يدر شهر رخ خواهد داد؟ زمان يچه اتفاق يماريب طيشرا نينشود در چن يآورجمع
: بابت تبصره بنـد افزودند رشت،  يشهردار ياقتصاد رانيمد يهااز تالش يبا قدردان ايشان .ميدر خانه بمان نكهيمگر ا م،يانجام ده ميتوانينم يو كمك ميهست

از  ديـبا نيخواهد شد. همچن افتيدر زين يگريمبالغ د زين ندهيكه در سال آ ميينما افتيوپرورش درسال از محل آموزش انياز پا شيرا پ يمبلغ ميتوانست "و"
  .ميينما ريانجام شد تقد "و"بند  تبصره يكه در اجرا ييهااستاندار محترم بابت كمك

سال خود  يخالدست زمانيعز يروهاين ها،با پرداخت حقوق ميدواريكمك است و ام ازمنديسخت بازهم ن يروزها نيدر ا ي: شهردارندكرد ديرشت تأك شهردار
يو تشكر مـ ريتقد دداًشهر مج يشورا ياعضا يكه به ما كمك كنند تا مشكالت رفع شود. بنده از تمام خواهميرا آغاز نكنند. بنده از استاندار محترم بازهم م

  .مييرا به مردم ارائه نما يخدمات خوب زين ندهيدر سال آ ميبتوان ميدواريشود و ام يسپر يتالش كردند تا سال خوب زاني. همه عزكنم
: در بيان داشـتندرشت،  يخدوم شهردار يروهاياز ن يقدردان ضمنشهر  يشورا ، رييس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي  رزاديفاطمه شدر ادامه خانم  

كرونا در حال انجام  روسيو هيعل يخوب يداشته و خوشبختانه اقدامات بهداشت وردر سطح مناطق و محالت حض يشهردار يروهايو پسماند ن ينشانحوزه آتش
 اريـها در اختماسـك نيـماسـك شـد تـا ا ديمحالت رشت از چند روز قبل آماده تول ياز سراها يكي د،يطور كه مستحضر هست: همانندادامه داد ايشان.است

 يمحلـه كـار خـود را در سـرا يسـرا نيخوشبختانه ا . قرار داده شود يمكاران محترم شهرداره ريپسماند، خدمات شهر و سا يروهايمحالت كم برخوردار، ن
و خوشبختانه دوخت  شوديم يبا دستگاه ضدعفون شوديم ديكه تول ييهامحله ماسك يسرا نياست شروع كرده است. در ا ينيكه به نام خانه كارآفر يامحله

  مع در حال انجام است.ها با افراد كم و بدون تجماسك نيو دوز ا
انجـام شـده اسـت و  ريّچند خ ياز سو ييها: كمكردنداضافه ك شود،يم يضدعفون طيكل مح كباريصورت منظم و هر چند روز به نكهيا انيبا ب خانم شيرزاد

 يهـاگان تواننـديمـ زانيـعز نيـا از،يمورد ن يهاپارچهتحويل و  تيدر صورت حما نياضافه شود. همچن يهمكاران شهردار ياز سو زيها نماسك يبندبسته
  .ندينما ديكادر درمان تول يبرا زيرا ن هامارستانيدر ب ازيمورد ن يبهداشت

  
  

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

درخصـوص در دبيرخانـه شـورا  ٢٢/١٢/٩٨مـورخ  ٢٤٧١ثبت شده بـه شـماره  ١٧/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٣٣٩-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ١
سال  اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت پيشنهادي"

رر شد به صورت عادي با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مق "٩٩
  به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

 "در دبيرخانـه شـورا درخصـوص  ٢٢/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٧٢ثبت شده به شماره  ٢٥/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٤-ـ  اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٢
با قيد دوفوريت در جلسه مطرح  "٩٩ي) پيشنهادي سال نرخ ورودي، پاركينگ و بهاي بليط وسايل شهر بازي و تفريحي شركت شادي آفرين شمال (شهر شاد

  اع گردد.و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارج
 "در دبيرخانـه شـورا درخصـوص  ٢٢/١٢/٩٨مـورخ  ٢٤٦٩شماره ثبت شده به  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٥١٥-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٣

يت اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشـاورزي، سـازمان عمـران و بـازآفريني فضـاهاي شـهري، مـدير
سه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با با قيد دوفوريت در جل "٩٩آرامستان و سازمان آتش نشاني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

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



  
  
  
  
  
  

 
١٣٥ 

 

  نظر كميسيون  دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

١  
  

ثبت شده به  ١٤/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨٠٨٢-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
ــماره  ــورخ  ٢٣١٨ش ــماره  ١٩/١١/٩٨م ــه ش ــب نام ــه حس ــر اينك ــي ب ــورا مبن ــه ش در دبيرخان

فرمانده محترم نيروي انتظامي شهرستان رشت شهرداري  ٢٩/١٠/٩٨مورخ  ٩٨/٠١/٠١/١١/٣٣٥٤
مساعدت مالي (پنجاه ميليون تومان) ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠نه مبلغ درنظر دارد؛نسبت به اعمال هزي

به فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرسـتان رشـت، جهـت كمـك بـه تعميـر خودروهـاي آن 
فرماندهي، با عنايت به در پيش بودن انتخابات مجلس شوراي اسالمي، تعطيالت نوروزي و جهـت 

ماده باش خودروها، بـا توجـه بـه نقـص فنـي تأمين نظم و امنيت در سطح شهر رشت و ضرورت آ
تعداد بيست دستگاه خودرو فرماندهي محترم و نياز به تعمير آنها كه تقاضاي مساعدت براي رفـع 

-هاو ارگـان(كمك به ساير سازمان٤/٤١٦٠٨مشكل نقص فني ماشين آالت را نموده اند و از رديف

  اقدام نمايد. هاي غير دولتي)ها، امور هنري، فرهنگي، مذهبي و تشكل

      

 
 متن مصوبه شورا : 

  تعميرجهتكروناشيوعبهباتوجهمساعدت مالي به فرماند هي"با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
بـه (كمـك ٤/٤١٦٠٨و از رديـفميليون تومان)  سي(ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠تا سقف مبلغ  "خودروهاي فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان رشت 

  .گرديد به اتفاق آرا موافقت "هاي غير دولتي)ساير سازمان ها و ارگان ها، امور هنري، فرهنگي، مذهبي و تشكل
  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
          اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
١٣٦ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط
  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

٢  
  

ثبت  ٢٤/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٣٦-رف ش اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره
  در دبيرخانه شـورا مبنـي بـر بررسـي و تصـويب  ٢٤/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٧٦شده به شماره 

 ٧٥٧٤شهرداري رشـت، پيـرو اليحـه شـماره ١٣٩٩دو دوازدهم بودجه پيشنهادي سال 
شهرداري رشت  و تصـويب  ١٣٩٩در خصوص بودجه پيشنهادي سال  ٢٧/١٠/٩٨مورخ 

ميليارد تومان در شوراي اسالمي شهر رشت و با عنايت به اينكه  ٩٠٥بلغ كليات آن به م
با توجه به بحران ويروس كرونا و شرايط حسـاس كنـوني كـه بررسـي جزئيـات بودجـه 

  به سال آتي موكول گرديده است.  ١٣٩٩پيشنهادي سال 

      

 

 متن مصوبه شورا : 

)تصويب"با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص شـهرداري رشـت جهـت اجـرا در سـال  ١٣٩٩دو دوازدهم بودجه پيشنهادي سال  (

  ، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري، به اتفاق آرا موافقت گرديد.  "١٣٩٩
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  

          اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  

  ١٣٥جلسـه شـماره: 
 مورخ:



  
  
  
  
  
  

 
١٣٧ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
  

ثبت شده بـه  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٦٥٧-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

در دبيرخانه شورا در ارتباط با افزايش ميزان كمك به سازمان آتش  ٢٢/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٧٠شماره 

در خصوص كمبود اعتبار فصل اول هزينـه هـاي  ٤/١٠/٩٨مورخ  ٥٨٨٧نشاني، پيرو اليحه شماره 

 ١٩٩٠ميليارد ريال طي مصوبه شـماره  ٢٠٣(هزينه هاي حقوق و دستمزد) به مبلغ  ٩٨جاري سال 

اي اسالمي شهر رشت، شهرداري در نظر دارد؛ با عنايـت بـه كمبـود اعتبـار شور ١٢/١١/٩٨مورخ 

خدمات شهري بودجه سـالجاري  ١/٤١٦٠٧رديف كمك هزينه پرسنلي سازمان آتش نشاني، رديف 

ميليارد ريال با توجه به اهميت موضوع و پرداخت حقوق و دستمزد اين قشر كليـدي و  ١٤به مبلغ 

(كمـك بـه سـازمان  ١/٢/٤١٦٠٧كسر مبلغ مربوطه از رديـف  ارزشمند شهرداري رشت نسبت به

(كمك بـه  ١/٤١٦٠٧فرهنگي ورزشي بابت ارائه خدمات فرهنگي ورزشي) و اضافه نمودن به رديف 

  سازمان آتش نشاني) اقدام نمايد.

      

 
 متن مصوبه شورا : 

خـدمات شـهري  ١/٤١٦٠٧افزايش اعتبـار رديـف "تش نشاني بابا دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش ميزان كمك به سازمان آ
(كمك به سـازمان  ١/٢/٤١٦٠٧ميليارد ريال (كمك هزينه پرسنلي سازمان آتش نشاني) و با كسر مبلغ مربوطه از رديف  ١٤بودجه سالجاري به مبلغ 

مفاد اليحه پيشنهادي شـهرداري، بـه اتفـاق آرا موافقـت  ، با ١/٤١٦٠٧فرهنگي ورزشي بابت ارائه خدمات فرهنگي ورزشي) و اضافه نمودن به رديف 
  گرديد.
  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
          اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -            

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  

 جلسـه شـماره: 

١٣٥     

مورخ:  



  
  
  
  
  
  

 
١٣٨ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
  

  ٢٤٩١ثبت شده به شماره ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٥١-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ جهت رضـايتمندي و عـدم  ٢٥/١٢/٩٨مورخ 

نسبت به ارائه بسته حمايتي با توجه به بارش برف سـنگين در بهمـن مـاه و تضييع حقوق مؤديان بدهكار، 
  شيوع ويروس كرونا در نحوه پرداخت عوارض به شرح زير اقدام نمايد؛

با توجه به عدم امكان بهره مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني سال، در راستاي حفظ حقـوق ـ ١
ابع بالقوه درآمدي شهرداري رشت، دسـتورالعمل جـاري جـايزه شهروندان و همچنين با هدف صيانت از من

بـه  ١با اصـالح درصـد تشـويقي در جـدول بنـد  ١٣٩٩تشويقي در بخش ساخت و ساز تا پايان خرداد ماه 
  . %٣٠به ميزان  ٩٩صورت سه ماه اول سال 

 ١٣٩٨سـال مـي باشـند، چنانچـه تـا پايـان  ١٠٠مؤدياني كه داراي پرونده جاري در كميسيون مـاده ـ ٢
 %٧٥الحساب نمايند و مبلغ واريزي، مساوي و يـا بيشـتر از مبادرت به پرداخت مبلغ جريمه به صورت علي

جريمه قطعي مقرره در كميسيون ماده صد (اعم از بدوي و تجديـدنظر) باشـد، مبنـاي محاسـبه و وصـول 
  بود.مالك عمل خواهد  ١٣٩٨عوارض براي اين دسته از مؤديان، تعرفه عوارض سال 

  : واريزي هاي اين بند به نام واريز كننده و لكن داراي قابليت انتقال به غير است.١تبصره 
: اعطاي مشوق اين بند، مستلزم انعقاد تفاهم نامه با متقاضي است و طي ايـن تفـاهم نامـه تأكيـد ٢تبصره 

 ١٠٠د نظـر مـاده خواهد شد كه شهرداري وظيفه اي براي صدور رأي جريمه در كميسيون بدوي يا تجديـ
  ندارد.

قانون شـوراي عـالي  ٥مؤدياني كه داراي پرونده جاري و در صف انتظار جهت طرح در كميسيون ماده  ـ٣
مبلـغ كـل عـوارض  %٧٥مبـادرت بـه پرداخـت  ١٣٩٨شهرسازي و معماري هستند، چنانچه تا پايان سال 

ناي محاسبه و وصول عوارض براي به صورت نقدي نمايند، مب ١٣٩٨محتسبه بر مبناي تعرفه عوارض سال 
  مالك عمل خواهد بود. ١٣٩٨اين دسته از مؤديان، تعرفه عوارض سال 

مبادرت به تسويه حساب نقدي جرايم سـاختماني خـود بنماينـد و تـا  ١٣٩٨مؤدياني كه تا پايان سال ـ ٤
اسـبه و وصـول نيز عوارض متعلقه را تسويه حساب نقدي نماينـد، مبنـاي مح ١٣٩٩پايان ارديبهشت سال 

  مالك عمل خواهد بود. ١٣٩٨عوارض براي اين دسته از مؤديان، تعرفه عوارض سال 
اسفند، طي ابالغ كتبي به همه كسـاني كـه داراي  ٢٥شهرداري رشت موظف شود كه حداكثر تا تاريخ  ـ٥

نمايد كـه هستند و لكن مبادرت به پرداخت عوارض متعلقه ننموده اند، مقرر  ٥رأي مصوب كميسيون ماده 
، مشمول جايزه تشويقي در بخش ساخت ١٣٩٨مؤديان مزبور در صورت عدم پرداخت عوارض تا پايان سال 

  نخواهند شد. ١٣٩٩و ساز در سال 
اسفند هستند، از حوزه شـمول ايـن  ١٥به تاريخ بعد از  ٥تبصره: مؤدياني كه داراي مصوبه كميسيون ماده 

  بند معاف خواهند بود.
با عنايت به شرايط بحراني به وجود آمده از حيث بارش برف سنگين بهمن ماه و شيوع ويروس كرونـا،  ـ ٦

عوارض كسب و پيشـه و حـرف خـاص  %١٠٠مالكين صنوف و حرف خاص مشمول جايزه تشويقي معادل 
  خواهند بود. ١٣٩٨مربوط به اسفندماه سال 

      

 

 ٥و مفـاد اليحـه بجـز بنـد  "بسته حمايتي شهرداري در نحوه پرداخت عوارض"شهرداري در خصوصبا دوفوريت اليحه پيشنهادي متن مصوبه شورا : 

  .گرديد پيشنهادي شهرداري، با اكثريت آرا، موافقت

  



  
  
  
  
  
  

 
١٣٩ 

 

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
         اسماعيل حاجي پور  ١
           حجت جذب  ٢
           احمد رمضانپور  ٣
           فرهام زاهد  ٤
           فاطمه شيرزاد  ٥
           محمدحسن عاقل منش  ٦
           محمد حسن علي پور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -            

    ٢  ٦  جمـــــع
  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  

  نظر كميسيون  دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره
  جلسه

  تاريخ
  جلسه

  
٥  

 ٢٤٩٢ثبت شده به شـماره   ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨١٣٨-به شماره ش ر اليحه دوفوريتي شهرداري رشت
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت، با عنايت به ارتقاء كيفي خدمات شـهري و  ٢٥/١٢/٩٨مورخ 

هاي منصوبه در سطح شهر كـه مالكيـت عرصـه آن متعلـق بـه ساماندهي مراكز خدمات رساني از جمله دكه
ه و از ساليان ماضي به صورت عقد اجاره عادي و بعضاً با حق سرقفل در اختيار مستأجرين قـرار شهرداري بود

دارد و با توجه به توسعه شهر و تغييرات حاصله در شوارع و اماكن عمومي و همچنين با التفـات بـه اعتـراض 
محـل اسـتقرار دكـه، از برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي، منجمله اداره برق، مراجع قضائي و اهالي محترم، 

هـا كـه بـه باب رعايت حريم دكل فشار قوي و نيز واقع شدن دكه در ميادين با عرض كم خيابان و پيـاده راه
نوعي وقوع حادثه و خسارت جاني و مالي را در آتي محتمل خواهد شد لذا براساس بازديد مشترك ميـداني و 

هـاي ظر دارد؛ نسبت به جابجـايي و انتقـال كيوسـككارشناسي به عمل آمده از سوي شهرداري مناطق، در ن
هاي پيشنهادي جديد فاقد مزاحمت و مـورد تعرفـه منـاطق در مشروحه زير بنا به شرايط صدرالذكر به مكان

  نشاني هاي ذيل اقدام نمايد؛
زهرا درويشي:مكان فعلي خيابان الكاني نبش كوچه ماني ـ مكـان جديـد پيشـنهادي: خيابـان الكـاني -١

وي مكان فعلي جنب بانك ملي متروكه علت جابجايي كـم عـرض بـودن پيـاده راه و مزاحمـت بـراي روبر
  عابرين وكسبه.

سيد احمد آموزگار: مكان فعلي پارك ملت ابتداي شالكو كوچه شهيد امينـي جنـب كفاشـي شـاد روح -٢
رگاد جنـب مكان جديد پيشنهادي:چهارراه شهيد احمدزاده به سـمت امـين الضـرب روبـروي بيمـه پاسـا

كيوسك جمع آوري زباله خشك علت جابجايي واقع شده در كوچه شش متري و چسبيده به ديـوار منـزل 
سـال شـده ٢مسكوني ايجاد مزاحمت در تردد وسايط نقليه و شكايت اهالي كه سبب تعطيلي دكه بيش از 

  است.

      



  
  
  
  
  
  

 
١٤٠ 

 

جديـد پيشـنهادي:بلوار  سيد نظير سرداري: مكان فعلي فلكه گاز، بلوار الكان جنب پارك سـميه مكـان-٣
الكان جنب باشگاه اديب صابر با عرض پياده راه مناسب و مكان عاري از مزاحمت علت جابجايي بر اسـاس 
گزارش منطقه مبني بر واقع شدن در عرض كم پياده رو بطوريكه قسمتي از دكـه در خيابـان اصـلي قـرار 

رفتن در زيـر فشـار قـوي بـرق و همچنـين گرفته و موجب برخورد وسايل نقليه با دكه گرديـده و قـرار گـ
درخواست متقاضي به لحاظ تعويض سازه قديم كه مستهلك بوده و امكان نصب سازه جديد در مكان قبلي 

  متر وجود ندارد. ٥/١با عرض 
متر پـايين ٢٠مكان جديد پيشنهادي :  ١٦٥ـ علي راستگو: مكان فعلي گلسار ميدان تربيت نبش خيابان ٤

، علت جابجايي چسبيده به ملك مسكوني، شكايت مالك مجاور و اهـالي محـل بـه ١٧٤ تر ورودي خيابان
   لحاظ عرض كم پياده راه و خطر احتمال آتش سوزي براي ملك مسكوني.

 متن مصوبه شورا : 

  با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص جابجائي دكه ها به شرح ؛
  روبروي مكان فعلي جنب بانك ملي .زهرا درويشي: خيابان الكاني -١
  سيد احمد آموزگار: چهار راه شهيد احمدزاده به سمت امين الضرب روبروي بيمه پاسارگاد جنب كيوسك جمع آوري زباله خشك .-٢
  سيد نظير سرداري: بلوار الكان جنب باشگاه اديب صابر .-٣
  .گرديد اليحه پيشنهادي شهرداري، به اتفاق آرا موافقت، با مفاد ١٧٤متر پايين تر ورودي خيابان ،٢٠ـ علي راستگو: ٤

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  



  
  
  
  
  
  

 
١٤١ 

 

 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  
  

 ٢٤٩٠ثبت شده به شماره  ٢٥/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٧١-رشت به شماره ش راليحه دوفوريتي شهرداري 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با توجه به درخواست سازمان سـتاد اجرايـي حضـرت  ٢٥/١٢/٩٨مورخ 

به آدرس: بلوار شهيد انصـاري  ٧٧/٢٣١فرمان امام (ره) كه تقاضاي دريافت پروانه ساختماني پالك ثبتي 

را دارد و عـوارض صـدور  ٣-٣-١٠٠١٩-٤٩-١ايي و رانندگي، شركت نيكنوش با كد نوسازي روبروي راهنم

ريال مي باشد و با عنايت به اينكه آن سازمان محترم بر اساس تبصـره  ٠٠٠/٢٧٠/٦١٠/٣٢٤پروانه به مبلغ 

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠سه آيين نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهردار رشت مصوب شوراي اسالمي شـهر مبلـغ 

بـه  ٢٦/١٢/٩٨مـورخ  ٦١٣١٣و  ٩٢٥١٠٢-٣٢٩٤٩٢-٣٠٣٢٠٧-٣٢٩٤٦٨ريال را نقداً طي چكهاي شـماره 

حساب شهرداري واريز نموده حاليه شهرداري در نظر دارد نسبت به تقسيط الباقي بدهي آن سازمان بـه 

  ماه بدون اخذ كارمزد، اقدام نمايد. ٢٤ريال به مدت  ٠٠٠/١٢٧/٦١٠/٢٨٤مبلغ 

      

 
 متن مصوبه شورا : 

 ٠٠٠/١٢٧/٦١٠/٢٨٤تقسيط الباقي بدهي سازمان ستاد اجرايي حضرت فرمان امام (ره) به مبلـغ "با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
  .گرديد موافقت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري، به اتفاق آرا "ماه بدون اخذ كارمزد ٢٤ريال به مدت 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  ١٣٥شـماره: جلسـه 
 مورخ:



  
  
  
  
  
  

 
١٤٢ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٧  
  

ثبـت شـده بـه شـماره  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٣٧-به شماره ش راليحه دوفوريتي شهرداري رشت 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظـر دارد؛ بـه اسـتناد نامـه  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٨٩

شهرداري رشت و به منظور رضايتمندي و عـدم تضـييع حقـوق مؤديـان  ٢٩/١١/٩٨مورخ  ٢٢٠١٢٩شماره 

  به شرح ذيل اقدام نمايد؛ ٩٨جايزه تشويقي سال  ٢بند  ٥ بدهكار نسبت به اصالحيه تبصره

: مؤديان بدهكاري كه قسمتي از بدهي ناشي از جريمه حاصل از رأي كميسيون ماده صد را طبق ٥تبصره "

ضوابط، پرداخت و تتمه آن به صورت يك فقره چك يك ماهه و اخذ تعهد از مالك( مبني بر اعمال نشـدن 

ختيار دارد در تاريخ سررسيد، چك مذكور را وصول نمايد.) تحويل منطقه مربوطه معاوضه و اينكه منطقه ا

  "صادر نمايد. ٢نموده باشند، منطقه مزبور فيش عوارض درآمدي را با لحاظ نمودن تخفيفات بند 

      

 
 متن مصوبه شورا : 

  شرح ؛به ٩٨سالجايزه تشويقي  ٢بند ٥اصالحيه تبصره "با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
: مؤديان بدهكاري كه قسمتي از بدهي ناشي از جريمه حاصل از رأي كميسيون ماده صد را طبق ضوابط، پرداخت و تتمه آن بـه صـورت يـك ٥تبصره «

ا وصـول نمايـد.) فقره چك يك ماهه و اخذ تعهد از مالك( مبني بر اعمال نشدن معاوضه و اينكه منطقه اختيار دارد در تاريخ سررسـيد، چـك مـذكور ر
، بـا مفـاد اليحـه پيشـنهادي  "»صادر نمايـد. ٢تحويل منطقه مربوطه نموده باشند، منطقه مزبور فيش عوارض درآمدي را با لحاظ نمودن تخفيفات بند 

  .گرديد شهرداري، به اتفاق آرا موافقت

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
         پوراسماعيل حاجي   ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  



  
  
  
  
  
  

 
١٤٣ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  
  

ثبـت شـده بـه شـماره  ٦/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٨٧٩-شماره ش ر فاليحه شهرداري رشت به 

در دبيرخانه شورا مبنـي بـر اينكـه شـهرداري در نظـر دارد نسـبت بـه  ٨/١١/٩٨مورخ  ٢٢٣٥

جهت فروش لـوازم  ٧٢٠٢ريال(پانصد ميليون تومان) براي رديف ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥پادارنمودن مبلغ 

جراي فرآيند مزايده لوازم اسـقاط، آهـن آالت و اسقاط و خودروهاي فرسوده، با عنايت به لزوم ا

خودروهاي فرسوده (ليست پيوستي)شهرداري رشت و با توجه به عدم پادار بودن رديف درآمـد 

ماده  ٩، برابر بند ١٣٩٨در بودجه مصوب سال  "فروش اموال منقول و اسقاط "تحت عنوان ٧٢٠٢

  قانون شهرداري ها، اقدام نمايد . ٥٥

      

 
 متن مصوبه شورا : 

جهت فروش لـوازم اسـقاط و  ٧٢٠٢ريال(پانصد ميليون تومان) براي رديف ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥پادار نمودن مبلغ "بااليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
  .گرديد (ليست پيوستي)، به اتفاق آرا موافقت "خودروهاي فرسوده

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
  
          اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  

  
  



  
  
  
  
  
  

 
١٤٤ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون

  ذيـربـط

  شماره

  جلسه

  تاريخ

  جلسه

٩  

ثبـت  ١٤/١٠/٩٨مـورخ  ١٣٩٨-١٨٨١٤٧-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر

در دبيرخانـه شـورا مبنـي بـر اينكـه  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ٢٠٧٤شده به شماره 

 ٥٧٤٠رشت در نظر دارد؛ نسبت به تملك قسمتي از پـالك ثبتـي شهرداري 

پـور و شـركاء بـه ايرشت ملكي آقاي محمد علي دشـته ٤بخش  ٥٦سنگ 

 ٨١٧نشاني؛ رشت ـ جاده پستك ـ جنـب پـل شـامل زمـين بـه مسـاحت 

مترمربع  ٨٥/١٩٩مترمربع و اعيانات مسكوني احداثي بر روي آن به مساحت 

متري قرار دارد بـا  ٨متري و كوچه  ٢٤و  ٢٠ن هاي كه در مسير تعريض خيابا

جلب نظر هيأت كارشناسان رسمي دادگستري اقدام و معادل ثمن معامله بـا 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك و ... مصـوب  ٦رعايت ماده 

ملك تحت عنوان معوض و يا به امـالك تحـت مالكيـت فروشـندگان  ١٣٥٨

نه ساختماني، عوارض نوسازي و سـاير خـدماتي كـه در خدمات از قبيل پروا

  صالحيت و اختيارات شهرداري است به نرخ روز اقدام نمايد.

در كميسيون برنامه و بودجـه و حقـوقي شـورا 
 ٦مطرح و با پيشنهاد شهرداري با رعايت مـاده 

اليحه قـانوني نحـوه خريـد و تملـك اراضـي و 
ــره  ــه نف ــأت س ــر هي ــب نظ ــا جل ــالك  و ب ام

  كارشناسان رسمي دادگستري موافقت گرديد.
  
  

در كميسيون توسـعه و عمـران شـهري  شـورا 
مطرح و بـا پيشـنهاد شـهرداري بـا عنايـت بـه 
توضيحات مـديران محتـرم شـهرداري و طـرح 

ــاي  ــير خيابانه ــريض مس ــري و  ٢٤و  ٢٠تع مت
متري محـور جـاده پسـتك، بـا تملـك ٨كوچه 

ا اخذ قسمت عقب نشيني از زمين فوق االشاره ب
نظريه كارشناسان رسمي دادگستري و با رعايت 

  كليه قوانين و مقررات موافقت گرديد.

١٢٧  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠٠  

١٩/١١/٩٨  
  
  
  
  
  
  
  
٥/١١/٩٨  

 خالصه مفيد مذاكرات 

مشكل  ريمس نيا يي: با بازگشاندپستك، گفت يابتدا نيمعبر در بلوار استاد مع ييبازگشا حهيال درخصوص شورامحترم  سيپور رئ يحاج لياسماعآقاي 
و تنها خدمات به مالك  شوديپرداخت نم يشهردار ياز سو يانهيو تملك ملك مذكور هز ييبازگشا يبرا گريمنطقه رفع خواهد شد. از طرف د كيتراف

  شد. خواهدارائه 
 

رشت ملكي آقـاي محمـد علـي  ٤ش بخ ٥٦سنگ  ٥٧٤٠تملك قسمتي از پالك ثبتي "با  اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص متن مصوبه شورا : 
با جلب نظر هيأت كارشناسان رسمي دادگستري  و با رعايت كليه قوانين و مقررات و در قالب ارائه خدمات از قبيل؛ عوارض صدور  "اي پور و شركاءدشته

    پروانه ساختماني، نوسازي و.. كه شهرداري متولي آن است به نرخ روز، با اكثريت آرا موافقت گرديد.
    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي

         اسماعيل حاجي پور  ١
           حجت جذب  ٢
           احمد رمضانپور  ٣
           فرهام زاهد  ٤
           فاطمه شيرزاد  ٥
           محمدحسن عاقل منش  ٦
           محمد حسن علي پور  ٧
          حامد عبدالهي  ٨
٩  -          

١٠  -          
١١  -            

    ١  ٧  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
١٤٥ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

١٠  
  

ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨- ٩٨١٣ - رشت به شماره ش رفاليحه دوفوريتي شهرداري 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به تأمين مالي و تهيه اعتبار اجرايي الزم  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٩٣

ها مي باشد. روي شهرداريهاي پيشترين چالشبراي انجام امورات شهرداري در حاضر به عنوان يكي از مهم

هاي نقدي سالهاي آتي هستند لذا از آنجائيكه تصميمات بودجه بندي سرمايه اي عمدتاً تحت تأثير جريان

در نتيجه ارزش زماني پول عامل مهمي در اين نوع تصميم گيري خواهد بود كه استفاده از منابع مالي بانكها 

با عنايت به بودجه مصوب سال  مي تواند توجيه مناسبي براي حفظ يا افزايش ارزش زماني پول باشد لذا

مي باشد حاليه   ميليارد ريال منابع آن در گرو اخذ تسهيالت مزبور ٤٥٠شهرداري رشت كه اجراي  ١٣٩٨

شهرداري رشت با توجه به بحران به وجود آمده ناشي از ويروس كرونا در نظر دارد نسبت به اخذ تسهيالت 

ريال بابت ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠توجه به اينكه كه از مبلغ فوق مبلغ ميليارد ريال، با  ١٦٠از بانك شهر، به مبلغ 

ريال آن بابت قسمتي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠تأمين بخشي از حقوق كارگران حجمي و هزينه جاري شهرداري و مبلغ 

از جريمه و ديركرد و تسويه وام اتوبوس و استمهال وام خريد ماشين آالت آتش نشاني با شرايط زير اقدام 

  نمايد؛

  %١٨ـ نرخ سود ١

   %٣/٢٧ـ مبلغ توثيق سپرده ٢

  ـ پرداخت اقساط ظرف مدت يك سال به صورت ماهانه و پس از مهلت (تنفس) سه ماهه از دريافت وام.٣

      

 
،  %١٨ميليـارد ريـال بـا نـرخ سـود  ١٦٠اخذ تسهيالت از بانك شهر بـه مبلـغ "با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص متن مصوبه شورا : 

  .گرديد و مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري، به اتفاق آرا موافقت "بازپرداخت يكساله  و مهلت تنفس سه ماهه
  

    امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آرا اعضاء شوراي اسالمي
         اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -            
    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  



  
  
  
  
  
  

 
١٤٦ 

 

  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ٢١/١٢/٩٨آقای فرهام زاهد در جلسه مورخ غيبت   ١١
 

 متن مصوبه شورا : 

ت اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر و اخـذ رأي، نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  غيب

  فرهام زاهد موجه تشخيص داده شد. آقای
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاء شوراي اسالميآرا 
  
          اسماعيل حاجي پور  ١

           حجت جذب  ٢

           احمد رمضانپور  ٣

           فرهام زاهد  ٤

           فاطمه شيرزاد  ٥

           محمدحسن عاقل منش  ٦

           محمد حسن علي پور  ٧

          حامد عبدالهي  ٨

٩  -          

١٠  -          

١١  -          
  

    -  ٨  جمـــــع

  تصويب نشد              تصميم شورا                                                 تصويب شد                  
  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣جلسه رأس ساعت 
  


