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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 دو تا یک مصوبه شماره 286 جلسه: شماره 12:  00تا   09:30 از ساعت                   10/09/1399مورخ    شنبه دو : روزجلسه تاریخ
 

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

تعیین تکلیف نشده، ضرورت تعیین تکلیف ملک موسوم به مصلی که  1397موضوع غیبت های تعیین تکلیف نشده اعضا که از سال 

ک شبکه بهداشت و درمان بوده ذیحق در مورد قسمتی از آن که در تملقبرستان عمومی بوده و اخیرا آرای صادره از دادگاه شهرداری را 

و اعاده مصلی که قسمت دیگری از قبرستان عمومی است رسد برای فراهم شدن امکان استفاده مناسب از ملک به نظر میتشخیص داده، 

موضوع  قانون شهرداری( مراتب را با جدیت هر چه تمام تر در مراجع قانونی مطرح و تعیین تکلیف نمایند. 96حقوق عمومی )ماده 

دهد. شورا و ضرورت رفع آن توسط جناب آقای فرماندار زیان انباشته را کاهش می د تالشهایاختالف مالی اداره برق و شهرداری با وجو

ج مورد اعتراض سیموضوع وضعیت ملک شهرداری واقع در میدان برعایت مناسب سازی در احداث بنا در سطح شهر مطرح گردید. 

          هره برداری رافع حرف و حدیث ها است. برخی است. تسریع در ب

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

   08/09/99مورخ  2791/12رد خصوص توافق انهم شماره  10/09/99مورخ  2803/17ربرسی و تصویب الیحه پیشنهادی شماره  1

  موضوع فروش گل زعفران هب باالرتین رنخ  10/09/99مورخ  2809/33ربرسی و اظهارنظر پیرامون الیحه شماره  2
 

 خالصه مفید مذاکرات-5

 ورد تأیید اعضا قرار گرفت و عدم امضابا ورثه مرحوم خاکپور م 08/09/99مورخ  2791/12صورتجلسه توافق شماره 

صورتجلسه توافقی اولیه مانع روایی آن صورتجلسه نیست. باتوجه به برداشت روزانه گل زعفران از مزرعه شهرداری فروش 

       است. و صالح روزانه گل زعفران به باالترین قیمت پیشنهادی به صرفه 

 متن مصوبه شورا:  -6

در  10/09/99مورخ  2803/17موضوع الیحه شماره  08/09/99مورخ  2791/12صورتجلسه توافقی شماره  -1
  تأیید گردید. خصوص ملک ورثه محترم خاکپور در محدوده پشت دیوار شهربند 

باالترین شود محصول گل زعفران برداشت شده در سال جاری را به طور روزانه و با به شهرداری اجازه داده می -2

 قیمت پیشنهادی به فروش رساند .

 

  قانون شوراها(: 16ماده  اجرای) شورا حاضر در جلسهشهر اعضای شورای  -2

 ادریس حسین زاده اول علی قلیان اول ، محمدرضا وکیل زاده،  ، سلیمی حسن


