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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1
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 مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکراتخالصه مفید  -3

مطالبی مطرح و در خصوص مطالبات مردم در خصوص وضعیت راهها که در پی قتل های اخیر هشت نفر در مدت حدود یک هفته تشدید شده است. 

ق مقامات یکند تا از طرتکالیف معوق در صورتجلسه ایجاب میدفتر معاون محترم عمرانی و  1398سوابق مورد بررسی قرار گرفت. صورتجلسه سال 

ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص أو رمسئول تعقیب ترک فعل ها پیگیری الزم صورت گیرد. در خصوص موضوع تأمین زمین 

هر نحو که دوست دارند اقدام کنند چون مردم  شود ضرورت دارد برای رفع حوائج مردم بهورود به محدوده متأسفانه به طرق مختلف معوق می

با توجه به ادعاهای مطروحه در خصوص مسیل ها و تناقضات متعدد و در ارتباط با مراجعات اهالی و مضایق مربوط به رودخانه ها و مستاصلند. 

ذار شده به آقای محمد سبحانی معمول مشکالت ایجاد شده بهتر است اقدامات حقوقی در خصوص تثبیت حقوق شهرداری منجمله نمونه ملک واگ

     شود. 

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

ری هب آاقی محمد سبحانی  27/12/99مورخ  3852/17الیحه شماره  1  موضوع ملک واگذا

کلیف حمل و نقل ردون شهری  ورتجلسه ص ارسال  16/01/1400مورخ  0050/31الیحه شماره  2  تعیین ت

 خالصه مفید مذاکرات-5

تعیین گردیده است. چنانچه در در موقع انجام توافق بر معبر ملک واگذاری به آقای محمد سبحانی بر اساس طرح جامع و مورد عمل 

ام داشته تعهدات طرح تفصیلی الزکند کمااینکه مشاور زیان عمده ای به شهرداری وارد می تغییر نموده استرح تفصیلی بر آن ط

در طراحی لحاظ کند که احیانا نشده است. بنابراین شورای اسالمی شهر بر تصمیم اتخاذی ابرام دارد و را مکتسب شهرداری و حقوق 

ر کند. با توجه به لزوم استمرار خدمات حمل و نقل مسافر درون شهری شورای شهرداری وظیفه دارد بر اساس تعهد پروانه صاد

           داند.  اسالمی شهر تنظیم قرارداد با بخش خصوصی به این منظور را الزم می

 متن مصوبه شورا:  -6

ملک واگذاری به آقای محمد سبحانی براساس طرح مورد عمل سال توافق بالمانع است. ضرورت دارد در صدور پروانه برای  -1

  و نتیجه به شورا منعکس شود.جهت حل و فصل قضیه اقدام فوری و قطعی انجام 

و مقرر گردید شهرداری نسبت به تنظیم قرارداد حقوقی با  رسیدتصویب شورا به صورتجلسه منعقده در خصوص مینی بوس رانی  -2

 مینی بوس داران اقدام و جهت تصویب به شورا ارسال نماید.
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