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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 شش تا یک مصوبه شماره 300 جلسه: شماره 11:  00تا   08:00 از ساعت                     23/12/1399مورخ    شنبه  : روزجلسه تاریخ
 

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

توانند در جلسه شرکت کنند همچنین آقای دکتر سلطان زاده پیام داده اند که این هفته آقای علی قلیان اول اعالم داشته اند به دلیل کمردرد شدید نمی

آقای دکتر  9:10توانند شرکت کنند. علیرغم انتظار کافی جلسه رسمیت نیافت. در عین حال برخی مکاتبات توسط حاضرین مطالعه شد. در ساعت نمی

ظر رفت. نسلطان زاده در جلسه حاضر شدند. مسئله مربوط به نامگذاری معابر و اقدامات که از مدتها قبل در دست انجام بوده است مورد تأکید قرار گ

بنای ساختمان خود عمدتا درخواست مساعدت در صدور پروانه دارند. شورای اسالمی شهر راهکاری را به اینکه ادارات سطح شهرستان برای احداث 

    اندیشید که هر گونه برخورداری از مساعدت را موکول به تسریع در احداث بنای نماید. 

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان با موضوع مساعدت ردزهینه صدور  رپواهن  27/11/99مورخ  1790/99/311پاسخ هب انهم با موضوع انهم اداره ثبت اسناد و امالک و انهم شماره   06/12/99مورخ  3636/17شماره   الیحه 1

دامام خمینی )ره(  ردخصوص  تخفیف وژیه بابت زهینه اهی تفکیک مددجویان   02/12/99مورخ  2903936/1انهم شماره  2  کمیته امدا

ث رتمینال  10/12/99مورخ  3652/31و الیحه شماره  11/11/99مورخ  3385/31الیحه شماره  3  با موضوع احدا

 شهرداری با موضوع اخذ زهینه انشی از تغییر کارربی   09/12/99مورخ  3649/11الیحه شماره  4

 شهرداری با موضوع ارسال نموهن تفاهم انهم هالل احمر  23/12/99مورخ  3803/17الیحه شماره  5

  شهرداری مربوط هب سرقت المپ  23/12/99مورخ  3813/17الیحه شماره  6

 خالصه مفید مذاکرات-5

جمعیت هالل نمایند و به استمرار درخواست بخشودگی حقوق و عوارضات دارند. نمونه آن با کمال تاسف ادارات از تمکین به حقوق شهرداری استنکاف می

گذرد بنابراین به جهت تسریع در ساخت و سازها بهتر است مساعدت ماه است که در مکاتبه می 8اداره ثبت اسناد که مدت بیش از احمر و درخواست 

موضوع وضع حقوق مربوط به قطعه بندی و تفکیک که جزء عوارضات پروانه نیست موضوعی مدیریتی برای کنترل فروش شهرداری موکول به زمان شود. 

شنده اولیه وجه آن را از خریدار اخذ کرده است در عین حال برای با وجود اینکه تفکیک حق شهرداری است که فروقطعات قبل از تفکیک ثبتی است. 

ترمینال و وجود سرمایه گذار % وصول نشود. با وجود گذشت چندماه از تصمیم اقدام در خصوص احداث 80مساعدت به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تا 

است در جوار کشتارگاه )محل دفن زباله( یا حاشیه کمربندی محل اطاقک صدا وسیما تعیین اما مثل همه موارد این چنینی با مانع مواجه است. بنابراین بهتر 

موضوع  ونی به تجاری همانند گذشته و سابقهمحل شده و واگذاری با حفظ مالکیت انجام شود. پیشنهاد شهرداری در خصوص تغییر کاربری امالک مسک

همچنین موضوع سرقت  ر خصوص تسریع در عملیات ساخت پیوست شماره یک الیحه مناسب است.ایرادی ندارد. با توجه به هدف شورای اسالمی شهر د

هرداری تعدادی المپ از بوستان شهر و شکوائیه شهرداری و درخواست خانواده فرد مذکور که طی نامه به شورا ارسال شده جهت بخشش و اعالم رضایت ش

           مورد مذاکره قرار گرفت. 

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

 ادریس حسین زاده اول زاده ،  سلطان محمدجوادمحمدرضا وکیل زاده،  ، سلیمی حسن
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 متن مصوبه شورا:  -6

عوارضات ندارند در جهت تشویق و تسریع در تمام شود برای صدور پروانه ساخت اداراتی که امکان پرداخت به شهرداری اجازه داده می -1

ای تنظیم  % بخشودگی اعمال گردد. در این ارتباط تفاهم نامه50ساخت به گونه ای مدیریت نمایند که در صورت تعهد ساخت در مدت یکسال تا 

 که در صورت عدم اتمام بنا در موعد مودی متعهد به پرداخت تتمه عوارضات در موقع پایان کار شوند. 

% حقوق مربوط به تفکیک محل احداث بنا 80مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مشمول مساعدت مسکن دستگاه های مذکور از پرداخت تا  -2

 معافند. 

برای احداث ترمینال مسافربری از دو مکان پارک بهارستان حاشیه کمربندی یا جوار کشتارگاه استفاده و با حفظ مالکیت شهرداری اجازه دارد  -3

 واگذار نماید.

% از ملک موردتغییر کاربری به تجاری را ندارد بهای آن به شرح الیحه 50شود در محل هایی که امکان تحصیل به شهرداری اجازه داده می -4

 ید. وصول نما

 الیحه شهرداری مورد تایید قرار گرفت.   1هالل احمر موضوع پیوست جمعیت تفاهم نامه منعقد بین شهرداری و  -5

 در خصوص شکایت سرقت المپ، با اخذ خسارت وارده اقدامات الزم جهت توقیف تعقیب معمول و گذشت خود را  داردشهرداری اجازه  -6

    اعالم نماید.

 


