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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 تا دو یک مصوبه شماره 318 جلسه: شماره 11:  00تا   08:00 از ساعت                  14/04/1400مورخ     شنبهدو : روزجلسه تاریخ
 

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

موجب بررسی مجدد تعرفه مذکور  1400مراجعات برخی مودیان به اعضای شورای اسالمی شهر در خصوص افزایش بهای تعرفه خدمات در سال 

با افزایش تا  1399براین اعضا خواستار اعمال تعرفه سال شده مشخص گردید که در باز تنظیم تعرفه اصالحات مدنظر شورا به درستی اعمال نشده بنا

             مجدد بررسی شود.  1400% شدند تا تعرفه 10

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

  101رد خصوص نحوه اعمال مقررات ماده 23/01/1400مورخ  0134/11الیحه شماره  1

  1400بها خدمات  17/12/1399مورخ  3752/48الیحه شماره  2

 خالصه مفید مذاکرات-5

بوده و پروانه صادر شده است مورد اعتراض همشهریان بوده و باعث کندی ساخت  اراضی فاقد سند رسمی که داخل محدوده 101ماده  اعمال مقرراتموضوع 

با توجه به متراژ ملک  دهشو ساز گردیده است. شورای اسالمی شهر با توجه به صدور پروانه در اراضی فاقد سند و دارای قولنامه که با مصوبه شورا انجام می

بنابراین آن تعرفه  بهای خدمات اصالحات مدنظر شورا اعمال نشده 1400تعرفه سال در ظاهرا  .نماید. رفع میطی مصوبه زیر  مسئله را با تعیین درصد وصولی

        % افزایش جایگزین آن شود. نرخ های اعالمی از سوی صمت نیز مبنای عمل شهرداری خواهد بود. 10با  1399شده و تعرفه سال  فعال معلق
 متن مصوبه شورا:  -6

اجرایی نمی شود از امالک متقاضی ساخت و ساز و بارگذاری شده  101ماده واحده : به دلیل صدور پروانه ساختمانی با قولنامه که در آن فرایند اجرای ماده  -1

با این وصف شهرداری مجاز  اخذ گردد.زیر  نرخبر اساس  101ماده  معبر، حق و حقوقات معوق شهرداری بابتپس از کسر  101از تاریخ ابالغ اصالحیه ماده 

  است بهاء سهم خود را بر اساس نظر کارشناس از مالک دریافت نماید. 

 درصد بهای ملک با کاربری مربوطه  5مترمربع  200امالک تا  -

 درصد بهای ملک با کاربری مربوطه  10مترمربع  300امالک تا  -

 درصد بهای ملک با کاربری مربوطه  15مترمربع  500امالک تا  -

 بهای ملک با کاربری مربوطه درصد  20مترمربع  500امالک باالی  -

درصد  10بهاء خدمات با  1399تعرفه سال  ،معلق شده تا زمان ابالغ مجدد 13/02/1400مورخ  305 صورتجلسه 4موضوع بند 1400تعرفه بها خدمات سال  -2

 شود رئیس شورا مراتب را فورا طی نامه به شهرداری ابالغ نماید.میآن  افزایش جایگزین

 

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

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


