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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 یک تا پنج  مصوبه شماره 320 جلسه: شماره 10:  00تا   08:00 از ساعت                  11/05/1400مورخ     شنبهدو : روزجلسه تاریخ
 

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

 14شورا را با توجه به متن قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران که تاریخ شروع به کار 

 .مرداد ماه تعیین نموده است. این جلسه به عنوان اختتامیه دوره شورا پنجم خواهد بود. مگر اینکه دولت ترتیبات دیگری اتخاذ نماید

موضوع همه گیری کرونا و ضرورت استفاده از همه امکانات برای کنترل سرایت همچنین وجود ازدحام در مراکز درمانی و اهمیت تمهید 

ریت مراسمات و جلسات در روزهای پیش رو و ترغیب بیش از پیش اهالی به مراعات شیوه نامه های بهداشتی و ضرورت و مدی

موارد مطرح شده پیش از ورود به دستور بود از درگاه خداوند  وجز NAساماندهی وضعیت نماز خانه پارک بهارستان با تأکید بر حمایت 

 ر دوره ششم مسئلت داریم.  متعال توفیقات اعضای جدید شورا را د

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

، 200پیگیری رپونده امالک  03/05/1400مورخ  1042الیحه شماره  1  هکتاری و دوهکتاری 50هکتاری

 موضوع صدور رپواهن مرتضی توکلی خانیکی  29/4/1400مورخ  1023الیحه شماره  2

 13/02/1400مورخ  305صورتجلسه شماره  4اصالحیه بند  3

 تفریغ بودهج 01/03/1400مورخ  0477/42الیحه شماره  4

 1398حساربسی  31/03/1400مورخ  0747/42الیحه شماره 5
 

 خالصه مفید مذاکرات-5

هکتاری و 50هکتاری،  200تحصیل و تصرف مالکانه و اخذ سند مالکیت برای تمامی امالک شهرداری خصوصا موضوع صورتجلسات مربوط به 

در خصوص پروانه رایگان آقای دوهکتاری همچنین محل های دفن زباله، محل سابق موتور پمپ و بندسار آبگیر جوار آن جز ضروریات است. 

مرتضی توکلی خانیکی و عدم مراجعه در مهلت مندرج در قرارداد چون محدودیتهای اقتصادی و کرونایی موجب تاخیر گردیده بنابراین اعطاء 

 گزارش همچنین شد. تایید و گرفت قرار بررسی مورد شهرداری ۱۳۹۹ سال بودجه تفریغ  .مهلت سه ماهه به ایشان و موارد مشابه تسهیل گردد

        نشد. مشاهده موثری ایراد مذکور کمیته گزارش مالحظه با و ارجاع حسابرسی کمیته به حسابرسی

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

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



2 

 متن مصوبه شورا:  -6

باشد با عقد قرارداد از خدمات تعیین تکلیف قطعی اراضی و امالکی که دارای سوابق و صورتجلسات میشود برای به شهرداری اجازه داده می -۱

 بخش خصوصی استفاده و نهایی نماید. قرارداد منعقده جهت تنفیذ به شورا ارسال خواهدشد. 

 ادهای مشابه جاری است. شود. این تسهیالت برای همه قراردتمدید می ۱400بند یک قرارداد تا پایان مهرماه سال  -2

قانون  ۱00ماده  ۱۱الیحه بهاء خدمات در خصوص ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره  ۳2شود فصل به شهرداری اجازه داده می -۳

 باشد.  قابل اجرا می ۳۱اعمال شود. بدیهی است مفاد تعرفه بهای خدمات تا پایان فصل  ۹۹شهرداری بر اساس سال 

 رسید. تصویب به شهرداری ۱۳۹۹ سال بودجه تفریغ  -4

 .گردید تایید شهرداری ۱۳۹۸ سال حسابرسی گزارش -5

 


