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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 یک مصوبه شماره 317 جلسه: شماره 14:  00تا   11:00 از ساعت                 10/04/1400مورخ     شنبهپنج : روزجلسه تاریخ
 

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

تامین مسکن و زمین مسکونی از الزامات توسعه و بزرگترین مشکل مردم شهر بشرویه است. و اراده دولت و شورای اسالمی شهر منجر به مصوبه 

و جهاد موسوم به حفره است. در جلسه حاضر که  )عج( اراضی محصور بین دو بلوار قائم شورای عالی شهرسازی و صدور مجوز توافقات در همه

شود توافق نهایی بین مالکین و شهرداری و شورا تنظیم و تصویب پس از چند سال پیگیری و بحث و تبادل نظر به عنوان جلسه نهایی برگزار می

           خواهد گردید.  

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

کالت شیپ رو رد خصوص انجام توافق نیب شهرداری و مالکین اراضی حفره  1   ربرسی وضع مش

 خالصه مفید مذاکرات-5

بلوار جهاد و قائم )عج( )اراضی حفره ( به شهرداری و شورای شهر نظر به اینکه در انجام توافق با مالکین اراضی واقع در خارج از محدوده شهر محصور بین 

رعایت محول شده است و دولت با ورود به محدوده این اراضی موافقت دارد، شورای اسالمی شهر ضرورت انجام توافق فی مابین مالکین و شهرداری با 

پس از بحث و تبادل  و در ادامه جلسات قبلی در این جلسهدانسته  ره ضروریطبق دستورات صادروندان را هموازین قانونی و صرفه و صالح شهرداری و ش

       فین رسید. نظر و اجتماع دیدگاه های مالکین، شهرداری، کارشناسان و اعضای شورای اسالمی شهر در نهایت متن قرارداد فی مابین تنظیم و به امضای طر
 متن مصوبه شورا:  -6

 دهد:       اسالمی شهر متن توافق مالکین اراضی حفره با شهرداری بشرویه را به شرح زیر مورد تصویب قرار میماده واحده : شورای  -1

 تفاهم نامه

ای فرماندار، در اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمایندگان معرفی شده مالکین منطقه موسوم به حفره در شهر بشرویه در حضور جناب آق

شرح زیر توافق  جناب آقای شهردار ، رئیس محترم دفتر نماینده و  اعضای محترم شورای منتخب در محل شورای اسالمی شهر بشرویه و در جلسه رسمی به

 نمودند: 

درصد خالص مسکونی )تجاری با پرداخت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری( و سهم شهرداری موضوع قانون اصالح ماده  38 از کل ملک  سهم مالکین - 1

 مورد تایید قرار گرفت .درصد تعیین و  62ماده واحده  قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری  4و تبصره  101

الحساب است.  مقرر شد هزینه تهیه طرح به ازای هر مترمربع زمین پنج هزار ریال به نسبت توسط مالکین تامین شود . بدیهی است مبلغ پنج هزار ریال علی -2

 چنانچه رقمی از ذخیره مبلغ تامین شده باقی ماند به مالکین تعلق خواهد داشت. 

 و چگونگی تامین سهم مالکین پس از تهیه طرح و تصویب و مشخص شدن کاربری بر اساس توافق جداگانه ای اجرایی خواهد شد. تعیین محل وقوع  -3

 این صورتجلسه در حضور اعضای شورای اسالمی شهر تنظیم و به عنوان مصوبه رسمی شورا تلقی میشود. این تفاهم در یک نسخه به امضا رسید.

 

  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


