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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 چهار تا یک مصوبه شماره 306 جلسه: شماره 12:  30تا   09:00 از ساعت                   20/02/1400مورخ     شنبهدو : روزجلسه تاریخ
 

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

قیمتها، وضعیت ساخت و سازهای گذر قلعه نو و  شگزارش چگونگی برگزاری اولین جلسه توافق ورود به محدوده، مشکالت مردم ناشی از شرایط اقتصادی و افزای

خیابان مذکور که متأسفانه امکان بازگشایی آن به وجود نیامده، واگذاری حضور آقای مشهدی پور و مهندس حسینی در این خصوص و موضوع تعریض ورودی 

ز اشخاص را به حداقل کاهش دهد مورد تأکید است. صدور رای وصول عوارضات به دفاتر پیشخوان برای ایجاد رقابت خصوصا عوارض خودرو که مبلغ وصولی ا

هکتاری و واگذاری تعقیب آن به وکیل و سنددار  247باغ خان به نفع شهرداری و ضرورت تعیین تکلیف باغ مذکور و جلوگیری از خرابی بیشتر و تأکید بر پیگیری 

 شدن امالک شهرداری از جمله موارد مطروحه است.

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

 هب رتتیب قرارداد بیع آاقی رضا نوروزی، قرارداد بیع آاقی رضا نوروزی و قراداد اجاره آاقی مهدی کیانی راه ابوجعفری  19/02/1400مورخ  0363/17و  362/17و  361/17الیحه شماره  1

 ردخواست خانم خوش بیان خرید معبر کوهچ حسینیه رباطی  19/02/1400مورخ  0356/17الیحه شماره  2

 خدمات دولت و بخش عمومی آاقی محمد ارباهیمی رد خصوص وصول عوارضات دفتر پیشخوان  20/02/1400مورخ  78/72181029/620ردخواست شماره  3

 ازعام تیم شهرداری هب مسابقات فوتبال استان  13/02/1400مورخ  0308/31الیحه شماره  4
 

 خالصه مفید مذاکرات-5

تأیید ملک میدان شهدا و ملک بازار سنتی و قرارداد اجاره راه ابوجعفری با آقای مهدی کیانی مورد بررسی و در مورد  نوروزی قراردادهای منعقده بین آقای رضا

قسمتی از معبر ضلع جنوبی ملک خود نظر شورا بر تجمیع و احقاق حق شفعه  تجمیع اعضا قرار گرفت. در ارتباط با درخواست خانم مریم خوش بیان در

دفاتر پیشخوان این است. در مورد درخواست آقای محمد ابراهیمی دائر بر اعالم آمادگی وصول عوارضات شهرداری مورد تأیید شورا است. بهتر است به همه 

اعزام تیم شهرداری به مسابقات با اعتباری معادل یکصد وصول شود.  هفرصت اعطاء شود تا عوارضات خصوصا عوارض خودرو با رقابت و به بهترین نحو

                   رسد. در جهت ترویج ورزش مناسب به نظر می 160290میلیون ریال و پرداخت از محل ردیف 
 متن مصوبه شورا:  -6

به شرح لوایح شهرداری ای بیع زمین میدان شهدا و بازار سنتی منعقده با آقای رضا نوروزی و قرارداد اجاره راه ابوجعفری با آقای مهدی کیانی قرارداده -1

 تنفیذ گردید. 

 اعاده وضع معبر حسینیه رباطی بر اساس نظر میراث فرهنگی در ملک خانم مریم خوش بیان مانعی ندارد.  -2

ابراهیمی ( مساعد و مورد تأکید است تا با ایجاد محمد  نظر شورای اسالمی شهر در خصوص وصول عوارض از طریق دفاتر پیشخوان )درخواست آقای -3

 صول و رضایت مودیان محقق شود. هدف ورقابت سالم به بهترین وجه 

   .دیف مربوطه در بودجه هزینه نمایدشود مبلغ یکصد میلیون ریال برای اعزام تیم فوتبال شهرداری به مسابقات استانی از محل ربه شهرداری اجازه داده می -4

 

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

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


