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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 چهارتا  یک مصوبه شماره 319 جلسه: شماره 10:  00تا   08:00 از ساعت                  28/04/1400مورخ     شنبهدو : روزجلسه تاریخ
 

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

ه ایجاد کرده بود به این هشرح موضوع اراضی واگذاری توسط شرکت تعاونی سجادیه در ضلع شمال مسیل بین شهرک سجادیه که شب

مفهوم که اظهار نظر شورا به منزله تأیید اقدامات انجام شده نبوده صرفا برای بر حذر بودن شهرداری از مراجعات مکرر ذینفعان صورت 

حاضرین گرفته است. در این جلسه قرار صادره از سوی شعبه چهارم دادسرای عمومی شهرستان بیرجند در مورد سجادیه مجددا به رویت 

              رسید. 

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

 نظرات کارشناسی تلوزییون شهری  15/04/1400مورخ  0878/17الیحه شماره  1

 ارسال صورتجلسه تهیه طرح اراضی حفره  21/04/1400مورخ  0934/17الیحه شماره  2

لت اداری رد خصوص اجرای ماده  05/03/1400مورخ  27/10260/200/900اجرای رای شماره  3   101دیوان عدا

ری  4  قطعه زمین توسط اعضای شورای منتخب  7طرح موضوع واگذا

 خالصه مفید مذاکرات-5

و ضرورت  نظر به نیاز شهر به سامانه اطالع رسانی عمومی بهتر است شهرداری نسبت به خرید تلویزیون شهری اقدام کند. چون تهیه طرح حفره معوق شده

است. رأی دیوان عدالت اداری دائر بر دارد که هرچه سریعتر طرح آن تهیه و به تایید مراجع تصویب کننده برسد با ترک تشریفات مناقصه موافقت حاصل 

در خصوص ابهام پراکنی و  .شودتأیید می 15/04/1400مورخ  0492/5/1400مغایرت قانونی دریافت حق تفکیک از امالک دارای پروانه ساختمانی نامه شماره 

          گذاری بر آن مترتب نیست و واگذاری کذب محض است.شود متن مصوبه شورا دلیلی بر واقطعه زمین به اشخاص تأکید می 7شایعات مربوط به واگذاری 
 متن مصوبه شورا:  -6

 شود نسبت به عقد قرارداد خرید تلویزیون شهری اقدام و منابع آن در بودجه پادار و برای تنفیذ به شورای شهر ارسال نماید. به شهرداری اجازه داده می -1

ت اجازه دارد طرح موضعی اراضی حدفاصل بین بلوار جهاد،  بلوار قائم و حصاران را با ترک تشریفات مناقصه و از طریق کمیسیون عالی معامال شهرداری -2

 نماید. و قرارداد مربوطه را جهت تنفیذ به شورا ارسال نماید. شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت واگذار 

از امالکی که پروانه آن قبل از تاریخ این مصوبه صادر شده است. فاقد وجاهت قانونی  101وجه تحت عنوان اجرای قانون اصالح ماده دریافت هر گونه  -3

 است.

-میشود که واگذاری هفت قطعه زمین که در موقع انتخابات شایع کرده اند کذب محض بوده مصوبه شورا که جز الینفک این صورتجلسه تنویرا تأکید می -4

    کند. باشد دلیلی بر واگذاری اقامه نمی

 

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

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


