مصوبات شورای اسالمی شهرزابل
——————————————————
ابتدا درخصوص انتخاب هيات رئيسه شوراي اسالمي شهر زابل بحث و تبادل نظر گرديد و باتفاق آراء آقاي احمد مير بعنوان رئيس شورا و خانم
مريم بزی بعنوان نائب رئيس  ،آقای مهدی سرگلزايی بعنوان منشي تعيين شدند.
-۲با توجه به استعفای آقای حميدرضا نوری شهردار زابل موضوع در جلسه رسمی شورا مطرح  ،باتفاق آراء با استعفای ايشان موافقت و آقای
موسی خمری بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گرديد.
-۳نامه شماره  ۱۸۵۴۱مورخ  ۹۷/۵/۲۰شهرداری در جلسه علنی شورا مطرح و مقرر شد مبلغ ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰پنجاه ميليارد لایر ) قسمتی
از اسناد خزانه (اوراق قرضه ) مربوط به شهرداری زابل از طريق بورس به فروش برسد و حقوق پرسنل محترم شهرداری و سازمانهای تابعه در
ماههای ارديبهشت  ،خرداد و تير ( ۳ماه ) پرداخت گردد.
-۱نامه شماره  ۹۷/۳/۹۶۲۴-۱۷شهرداری موضوع درخواست نصب دکه به ابعاد  ۳*۲واقع در پیاده روی خیابان هیرمند ضلع جنوب غربی چهارراه زهک به طرف زهک که توسط آقای رضا رنجوری مقدم برابر با شرایط به طوریکه مزاحمتی برای شهروندان نداشته باشد و درآینده برای
مشارالیه ایجاد حق ننماید و آسیب های اجتماعی از سوی متقاضی بوجود نیاید به مدت ا سال از تاریخ  ۹۷/۷/۱لغایت  ۹۸/۷/۱بر اساس نظریه
کارشناس رسمی دادگستری به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۲لایر (دو میلیون لایر ) در راستای ضوابط قانونی با اخذ تعهد محضری برای مدت معین انجام
گردد.
-۲نامه شماره  ۳۸۷۵مورخ فرماندار محترم در خصوص برگزاری جلسات کارگروه فلزات گران بها در جلسه رسمی شورا مطرح و آقای احمد
مير به عنوان نماينده شورا معرفی گرديد.
- ۱نامه شماره  ۵۹مورخ  ۹۷/۵/۱۷رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۹مورخ ۹۷/۵/۱۷
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۱۸۱۶۵مورخ  ۹۷/۵/۱۶شهرداری در خصوص اعمال ضریب مدرک تحصیلی برای نیروهای قرار دادی در جلسه کمیسیون
مطرح و باتفاق آرا مصوب شد مطابق قوانین امور اداری و استخدامی اقدام گردد.


نامه شماره  ۱۳۶۶۸مورخ ۹۷/۴/۱۴شهرداری در خصوص تعدادی از وسايل و ماشين آالت که غير قابل استفاده بوده و بصورت مستعمل در
واحد موتوری موجود می باشد باستناد نامه شماره  ۱۷۰۸۹مورخ  ۹۷/۳/۲۷مدير کل دفتر امور شهری و شوراهای استان مبنی بربرگزاری
مزايده عمومی خودروهای مستعمل فرسوده که از طريق سازمان همياری شهرداريهای استان برگزار می گردد .در جلسه علنی شورا مطرح و با
اکثريت آراء در خصوص اين مزايده موافقت گرديد.
تبصره :رعايت قوانين مالی و اداری شهرداری الزامی می باشد.
-۱نامه شماره  ۲۱۶۰۸مورخ  ۹۷/۶/۲۲شهرداری محترم در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به گزارش مسئول درآمد شهرداری مبنی بر
اضافه واريزی سرکار خانم سميرا کول به مبلغ  ۵۸/۷۱/۸۵۰لایر به حساب شهرداری با استرداد وجه با اکثريت آراء موافقت گرديد.
ضمنا به پيوست چهار برگ مستندات ارسال می گردد.
نامه شماره  ۲۱۶۰۹مورخ  ۹۷/۶/۲۲شهرداری در خصوص درخواست آقای محمد هادی سردشتی دهيار روستای خراشادی مبنی بر تخليه زباله
های روستا در خودروهای سيمی تريلر مستقر در کارگاه عمران در جلسه علنی شورا مطرح و با کليات موضوع با اکثريت آراء موافقت گرديد .
ضمنا” مقرر شد قرارداد جهت تاييد نهايی به اين شورا ارسال گردد.
تبصره :رعايت قوانين مالی و اداری شهرداری رعايت گردد.
-۱نامه شماره  ۲۱۷۸۸مورخ  ۹۷/۶/۲۵شهرداری در خصوص ماده  ۲شيوه نامه فروش عرصه  ،باتوجه به اينکه اعضای کميسون  ،شهردار
و مسئول امور مالی می باشند در جلسه شورا مطرح و نيز مراجعات مردم و تسهيل در کار شهروندان محترم  ،با اکثريت آراء مصوب گرديد تا
تعيين تکليف شهردار و مسئول امورمالی  ،سرپرست شهرداری و سرپرست امور مالی حق امضاء در کميسيون فروش عرصه را داشته باشند.
نامه شماره  ۲۲۰۰۷مورخ  ۹۷/۶/۲۷شهرداری موضوع زيباسازی و ديوارکشی امالک محدوده شهر که دارای قولنامه محلی هستند و صاحبانآنها توانايی مالی برای ديوار کشی را ندارند و به محل دپوی زباله و نخاله توسط برخی شهروندان تبديل شده است در جلسه شورا مطرح و به
جهت رعايت حال صاحبان اين امالک و زيباسازی منظر شهری با اکثريت آراء مصوب گرديد مبلغ تخفيف ديوارکشی از محل ماده  ۱۶و  ۱۷به
شرح ذيل انجام گيرد:
-۱کوچه های زير  ۶متری مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۱لایر
-۲کوچه های  ۱۲-۶متری مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ال
-۳کوچه های باالی  ۱۲متر مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۲لایر
تبصره:
-۱رعايت تعريض و کاربری آن حفظ گردد.
-۲زمين معارض نداشته باشد.
-۳ديوارکشی به منزله پروانه کار نيست صرفا” جهت زيبا سازی و حصار زمين می باشد.
- ۲نامه شماره  ۵۴مورخ  ۹۷/۵/۱رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۷مورخ ۹۷/۵/۲
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۲نامه شماره  ۱۶۱۵۸مورخ  ۹۷/۴/۳۱شهرداری مبنی بر استرداد اضافه پرداختی مبلغ  ۱۷/۹۴۴/۹۳۵لایر (هفده ميليون و نهصدوچهل و
چهار هزارو نهصدو سی و پنج لایر ) بابت عرصه ملک پالک -۱/۳۷۱اصلی (مستندات پيوست) متعلق به آقای حسينعلی جهانتيغ در جلسه
کميسيون مطرح و باتفاق آرا مصوب گرديد مبلغ مذکور به نامبرده عودت گردد.
-۱نامه شماره  ۲۲۰۰۷مورخ  ۹۷/۶/۲۷شهرداری موضوع زيباسازی و ديوارکشی امالک محدوده شهر که دارای قولنامه محلی هستند و
صاحبان آنها توانايی مالی برای ديوار کشی را ندارند و به محل دپوی زباله و نخاله توسط برخی شهروندان تبديل شده است در جلسه شورا مطرح
و به جهت رعايت حال صاحبان اين امالک و زيباسازی منظر شهری با اکثريت آراء به شرح ذيل مصوب گرديد:

-۱کوچه های زير  ۶متری مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۱لایر
-۲کوچه های  ۱۲-۶متری مبلغ  ۰۰۰/۵۰۰/۱لایر
-۳کوچه های باالی  ۱۲متر مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۲لایر
تبصره:
-۱رعايت تعريض و کاربری آن حفظ گردد.
-۲زمين معارض نداشته باشد.
-۳ديوارکشی به منزله پروانه کار نيست صرفا” جهت زيبا سازی و حصار زمين می باشد.
- ۲نامه شماره  ۵۴مورخ  ۹۷/۵/۱رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۷مورخ ۹۷/۵/۲
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۲نامه شماره  ۱۶۱۵۸مورخ  ۹۷/۴/۳۱شهرداری مبنی بر استرداد اضافه پرداختی مبلغ  ۱۷/۹۴۴/۹۳۵لایر (هفده ميليون و نهصدوچهل و
چهار هزارو نهصدو سی و پنج لایر ) بابت عرصه ملک پالک -۱/۳۷۱اصلی (مستندات پيوست) متعلق به آقای حسينعلی جهانتيغ در جلسه
کميسيون مطرح و باتفاق آرا مصوب گرديد مبلغ مذکور به نامبرده عودت گردد.
– نامه شماره /۳۹ح مورخ  ۹۷/۵/۱رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۱۹مورخ ۹۷/۳/۳۱
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱در اجرای نامه شماره  ۱۱۰۷۶مورخ  ۹۷/۳/۲۹شهرداری قرارداد علی اصغر میر شماره  ۱۰۶۶۰مورخ  ۹۷/۳/۲۴موضوع تهاتر ارزش
ملک مسیر تعریض در قبال جرائم کمیسیون ماده صد به اطالع میرساند در صورتیکه شهرداری قصد تملک جهت تعریض را داشته باشد برابر
شرایط تملک اقدام نماید.
در صورتیکه مالک فبال” ساخت وساز نموده باشد نیاز به تعریض که مالک انجام داده عرصه و اعیان را مشخص تخریب نموده است شهرداری
مکلف به پرداخت حقوق مالک می باشد.
از سوی دیگر پرداخت حق اشرافیت نامبرده که شهرداری می بایستی دریافت نماید با ارزش عرصه ملک تهاتر بالمانع است ضمنا مدارکی دال بر
تجاری بودن ملک موصوف پایان کار یا پروانه تجاری از بنای سابقه ای که توسط مالک تخریب شد در پروانه مشاهده نگردید .با توجه به موارد
فوق الذکر با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نحوه تملک و قانون امور مالی و فنی شهر سازی در صورتیکه شهرداری اقدام به بازگشایی نموده
باشد اقدام در غیر اینصورت برابر ضوابط و مقررات قانونی اعمال گردد.
ضمنا تخریب کامل اجرا نشده است.
- ۲نامه شماره /۶۵ح مورخ  ۹۷/۶/۵رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۲مورخ ۹۷/۶/۴
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱در اجرای نامه شماره  ۱۸۶۱۸مورخه  ۹۷/۵/۲۰موضوع واگذاری حوضچه شماره یک پارک یعقوب به آقای حسینعلی نهتانی با استناد سوابق
و مدارک موجود به اطالع میرساند
هر گونه واگذاری پس از طی تشریفات مزایده برابرضوابط و مقررات قانونی مالی شهرداریها در راستای بند  ۹ماده  ۵۵و ماده  ۱۳با عنایت به
اینکه متقاضیان دیگری هم دارد از طریق مزایده پس از طی تشریفات قانونی بال مانع میباشد.
-۲-۲در اجرای نامه شماره  ۱۵۲۶۷مورخه  ۹۷/۴/۲۵موضوع واگذاری زمین به مساحت  ۲۰۰متر مربع بصورت اجاره جهت تمدید قرارداد قطار
برقی با استناد سوابق و مدارک موجود به اطالع میرساند:
واگذاری زمین با حفظ حقوق شهرداری فقط از طریق مزایده پس از طی تشریفات قانونی با رعایت تمامی ضوابط و مقررات اقدام شود.
–نامه شماره /۳۷ح مورخ  ۹۷/۳/۳۰رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۱۸مورخ ۹۷/۳/۲۸
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱در اجرای نامه شماره  ۱۰۶۰۳مورخ  ۹۶/ ۳/۲۴موضوع در خواست مالکین قاسم ومحمد کاظم صفا بخش به اسناد سوابق و مدارک زمین
مربوط مسکن و شهرسازی بوده بوده و بر اساس نقشه مسکن شهر سازی سازمان عرضی کوچه مشخص که  ۱۴متر بوده و در حال حاضر با
توجه مقدار زمین که از نامبردگان در کوچه قرار گرفته باز هم عرض کوچه از  ۱۶متر بیشتر خواهدشد و مقدار زمین اضافه متعلق به نامبردگان
مسترد نماید چون نامبردگان سند مالکیت دارند منع قانونی ندارد.
-۱-۲در اجرای نامه شماره ۲۷۷۲مورخ  ۹۷/۱/۲۹موضوع شرکت مبارز جهت خرید ماشین آالت با استناد سوابق و مدارک موجود به اطالع
میرساند:
چون سقف خرید بیشتر از مبلغ استعالم بهاء میباشد و با لحاظ اینکه در کشور شرکتهای مشابه وجود دارد در چنین مواردی خرید فقط از طریق
شرایط مناقصه طی تشریفات قانونی بالمانع میباشد و یا در صورتیکه شهرداری حاضر به برگزاری تشریفات مناقضه نباشد از طریق سازمان
همیاری شهرداریها اقدام صورت گیرد تا سازمان مورد نظر برابر ضوابط و مقررات قانونی خود اقدام نماید در غیر اینصورت خالف قانون میباشد.
- ۲نامه شماره /۶۹ح مورخ  ۹۷/۶/۱۳رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۴مورخ ۹۷/۶/۱۱
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱نامه شماره  ۱۷۵۳۵مورخه  ۹۷/۵/۱۳شهرداری زابل در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به طرح تراقیک و استفاده عموم بااتفاق آرا با
واگذاری ملک مذکور مخالفت گردید.
-۲-۲نامه شماره  ۱۹۵۲۹مورخ  ۹۷/۶/۱شهرداری زابل در خصوص آقای علی آبدهی مبنی بر اختصاص مکان در پارک یعقوب لیث جهت استفاده
ماشین برقی کودکان بصورت استیجاری بااستنادسوابق و مدارک موجود به اطالع می رساند:

اوال هر گونه واگذاری پس از طی تشریفات مزایده برابر ضوابط و مقررات قانونی مالی شهرداری ها در راستای بند  ۹ماده  ۵۵و ماده  ۱۳باعنایت
به اینکه متقاضیان دیگری شاید داشته باشد از طریق مزایده پس از طی تشریفات قانونی بالمانع می باشد.


























-۱نامه شماره  ۲۰۴۸۰مورخ  ۹۷/۶/۱۳شهرداری در خصوص تخفيف عوارض و پروانه های ساختمانی برای متقاضيان در جلسه علنی شورا
مطرح و به مناسبت هفته دفاع مقدس با توجه به عدم توانايی مالی شهروندان و در راستای حمايت از ساخت و ساز و رونق فعاليت های
ساختمانی و رفاه حال شهروندان محترم ميزان تخفيف عوارضات محلی به ميزان / ۳۰سی درصد به مدت / ۲دو ماه با اکثريت آراء مصوب گرديد
ضمنا” اين مصوبه شامل عوارض نوسازی و عوارض ملی نمی گردد.
نامه شماره  ۲۱۸۲۰مورخ  ۹۷/۶/۲۵شهرداری محترم در خصوص پروانه ساختمانی آقای رضا فرازی نژاد و پرداخت مبلغ  ۵۷/۴۲۸/۲۷۶لایر
برای صدور پروانه ساختمانی که صادر نگرديده در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به پرداخت مبلغ مذکور به شهرداری و باستناد رای
کميسيون ماده  ۱۰۰که برای نامبرده برای ملک مذکور صادر گرديده است مصوب گرديد مبلغ فوق با جريمه کميسيون ماده  ۱۰۰تهاتر گردد.
–نامه شماره /۶۳ح مورخ  ۹۷/۵/۳۰رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۱مورخ ۹۷/۳/۲۹
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱در اجرای نامه شماره  ۱۳۸۷۱مورخه  ۹۷/۴/۱۶به موضوعیت پالک – ۹/۱۰۳۶اصلی مشتمل بر دو قطعه به متصرفیت آقای حبیب اله
نوری و غیر ه به استناد سوابق و مدارک موجود به اطالع میرساند
نامبرده به استناد مدارک محلی و نظر به دفتر اظهار نامه ثبتی با لحاظ اینکه ملک موصوف اقدام که در همین راستا قرارداد شماره - ۱۱۶۴۶
 ۹۰/۳/۱۸به شرح مفاد آن فی مابین مالک و شهرداری وقت (آقای دهمرده) منعقد و به استناد بند  ۲صورتجلسه شماره  ۲۳مورخه  ۹۰/۳/۲۷توسط
اعضای شورای اسالمی شهر تصویب گردیده است
شهرداری به موضوع بعدا معترض که مالک طی نامه ای با واگذاری پنجاه درصد (  ۲۵%افزایش ) پیشنهادی رضایت خود را بنام شهرداری اغالم
داشته است و خواهان تعیین تکلیف و صدور مجوز ثبت متصرفی خود میباشد پیشنهاد
به استناد ماده واحد سال  ۱۳۴۳صدور مجوز سند بصورت خام برابر نقشه اصالحات ارضی با ثبت پنجاه در صد بنام شهرداری و باقیمانده به نام
متصرف به صرفه و صالح شهرداری با اینکه ملک در کارافه تفکیکی بنام فروشنده اولیه بوده میباشد.
مشروط بر اینکه از باقیمانده در حق السهم مالک برابر مفاد ماده  ۱۰۱قانون شهرداریهای پس از صدور سند نسبت با دریافت حقوق شهرداری در
حق شهرداری از خرید خواران بعد از مالک اولیه اخذ گردد.
- ۲نامه شماره /۶۱ح مورخ  ۹۷/۵/۲۰رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۰مورخ ۹۷/۵/۱۸
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱در اجرای نامه شماره  ۱۰۳۰۳مورخ  ۹۷/۳/۲۳موضوع تمدید قرارداد اجاره شماره  ۳۰۸۷۳مورخ  ۹۵/۹/۱۳با آقای قربانعلی تاجی به
استناد سوابق و مدارک موجود به اطالع می رساند:
 از آنجائیکه در قرارداد فوق الذکر در هیچیک از مفاد تمدید قرارداد از قبل نیامده است لذا فقط در راستای بند  ۹ماده  ۵۵و ماده  ۱۳آیین نامه مالیشهرداری امکان واگذاری برابر شرا یط مزایده در راستای ضوابط و مقررات پس از طی تشریفات قانونی مزایده انجام شود.
-۲-۲در اجرای نامه شماره  ۱۷۷۰۱مورخه  ۹۷/۵/۱۴موضوع در خواست آقای محمد علی کالنتری فرزند عباس به استناد سوابق به استناد سوابق
و مدارک موجود به اطالع میرساند نامبرده پالک ثبتی  -۱/۳/۱۴۷۹اصلی واقع در خیابان منشعبه از بلوار کارگر  ،چهار میباشد از این شهرداری
در خواست واگذاری مقدار ملکی در جلو درب ورودی نامبرده قرار دارد و در حق السهم شهرداری براساس نامه اداره و شهرسازی قرار گرفته و
ستاره دار میباشد.
پیشنهاد:
از آنجائیکه واگذاری مشابه ب ه دیگر مالکین در کوچه از سوی شهرداری انجام شده پس از استعالم مجدد از اداره و شهرسازی مبنی بر اینکه ملک
موصوف متعلق به شهرداری میباشد و مدعی قانونی دیگری ندارد و برابر طرح تفضیلی و جامع شهری از امالک ستاره دار میباشد وفق ضوابط و
مقررات مالی شهرداری با نرخ کارشناسی اقدام بالم مانع می باشد.
نامه شماره /۵۱ح مورخ  ۹۷/۴/۲۶رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۵مورخ ۹۷/۴/۲۱
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۱۲۳۱۷مورخه  ۹۷/۴/۱۲موضوع صورتجلسه مورخه  ۹۷/۴/۳به موضوعيت راهکارهای قانونی جهت رفع مشکل خانواده
محترم شهداء به اسناد سوابق و مدارک موجود در پرونده مطروحه به اطالع می رساند شهرداری در پی درخواست بنياد شهيد و حسب دستور
استاندار محترم وقت از سوی شهرداری زابل طی نامه شماره  ۴/۴۱/۱۵۱۵مورخ  ۹۷/۵ /۳۱شهرداری پالک  -۱۰۵۷اصلی علی رقم مخالفت
شهرداری با موضوع در پی اجرای دستور استاندار وقت مقدار  ۶۵۰۰۰متر مربع به بنياد شهيد با لحاظ اينکه پرونده نحوه مالکيت موصوف از
سوی مالکين ( خانواده پناهی) و قانونی (شهرداری زابل ) در حال رسيدگی از سوی مراجع قضای بوده واگذار ميگردد .حال ايرادات نحوه
واگذاری:
با توجه به اينکه شهرداری مخالفت خود را اعالم ميدارد بنياد شهيد در آن قسمت اسرار به تحويل زمين می نمايد.
واگذاری زمين خارج از شرايط مزايده از سوی شهرداری تحت دو عنوان دستوری مغاديری با موازين قانونی بوده است
با لحاظ اينکه شهرداری بدون در نظر گرفتن منابع شهرداری وصرفه صالح در جلسه مورخه  ۱۲/۴/۹۷نمايند که در جلسه شورای اسالمی شهر
پنجاه در صد پرداخت ارزش عرصه را می پذيردموارد ذيل پيشنهاد ميگردد:
با توجه به مفاد صورتجلسه ابتداء کل مالکيت وراث مرحوم پناهی بر پالک چقدر می باشد.
وضعيت کامل ثبتی پالک ثبتی پالکات موصوف از اداره ثبت اسناد دريافت گردد.
کروکی ثبتی و تفکيکی با موصوف از اداره ثبت اسناد دريافت گردد.
به استناد ماده  ۱۰۱ق-ش حق السهم شهرداری کل پالکات مشخص گردد.
به اسناد ماده  ۱۰۱ق-ش حق تفکيک وافراز از  ۶۵۰۰متر مربع معابر وشوارع حدود دو هزار مربع می باشد وبا احتساب در رعايت قانونی
برابر اسنادی که کليه مالکيتی مشاعی ارائه بنمايه و استعالم ثبتی حق السهم شهرداری ابتدا مشخص در آنگاه در صددقيق خالف ضوابط و

مقررات نباشه ابتدا پنجاه در صد السهم شهرداری با بخشی از حق السهم مالکين تهاتر و نسبت به الباقی از مالکين باتوجه به صرفه و صالح
شهرداری در راستای ماده  ۱۰۱قانون شهرداريها اقدام گردد و حقوق عمومی هم از مالکين مشاعی همچنان غرامت پرداخت می شود آنهم از
کليه مالکين همزمان دريافت گردد.
نامه شماره  ۲۲۰۲مورخ  ۸/۷/۹۷سرپرست محترم شهرداری مبنی بر تمديد قرارداد حجه اال سالم عليرضا پيری امام جماعت شهرداری از تاريخ
۱/۶/ ۱به مدت يک سال و مبلغ ( ۰۰۰/۴۰۰/۸هشت ميليون لایر) در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آرا مصوب گرديد.
-۲نامه شماره  ۲۳۲۳۳مورخ  ۱۱/۷/۹۷شهرداری با توجه نقص ماشين سيمی تريلر حمل زباله و پر شدن و انباشت زباله و تماسهای مکرر
شهروندان با پيشنهاد شهرداری برای جمع آوری و رفع و نقص فنی و معضالتی که برای اهالی آن منطقه بوجود آورده بود در جلسه شورا مطرح
و با اتفاق آرا با انتقال زباله به سايت رامشار به مقدار (۳۰سی) سرويس کمپرسی ده چرخ به مبلغ هر سرويس  ۴/ ۰۰۰/۰۰۰لایر و به منظور
آماده سازی پارک با اجاره يک دستگاه خاور کمپرسی به مدت /۱۰ده روز به مبلغ روزانه  ۰۰۰/۲۰۰/۱لایر موافقت گرديد.
-۳در خصوص نامه شماره  ۲۲۹۵۶مورخ  ۹۷/۷/۹و بازديد اعضای محترم از واحد نقليه و فرسودگی ماشين آالت و عدم استفاده و به لحاظ
بازسازی ناوگان حمل و نقل به بازه زمانی شش ماهه دوم  ۹۷نسبت به اجاره  ۵دستگاه خاور کمپرسی جهت حمل زباله برابر بند  ۹ماده ۵۵
قانون شهرداری ها و ماده  ۱۳آئين نامه مالی شهرداری در جلسه شورا مطرح و با اتفاق آراء با موضوع فوق برابر ضوابط و مقررات مالی
شهرداری بمدت شش ماه موافقت گرديد
- ۱نامه شماره /۴۷ح مورخ  ۱۸/۴/۹۷رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۳مورخ
 ۱۷/۴/۹۷کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱در اجرای نامه شماره  ۱۰۸۸۲مورخه  ۹۷/۳/۲۸موضوع انتقال  ۸۰۰متر مربع زمین پارک محلهای واقع در بلوار کشاورز به مالکیت آقای
محمد علی بزی به اسناد سوابق و مدارک موجود در پرونده به اطالع میرساند:
-۱نامبرده مقدار  ۸۰۰متر مربع از پالک – ۱/۸۷۹اصلی را از طریق دفتر اسناد رسمی بنام شهرداری انتقال نموده است.
 -۲نامبرده این مقدار زمین را طی قرارداد جهت تغییر کاربری به شهرداری واگذاری نموده است.
 -۳شهرداری از مالک اولیه (عبدالحسین پودینه و خانم آنه بی بی کریمی ) جهت تغییر کاربری مقدار  ۴۱۰۰متر مربع طی قرارداد و مصوبه
شورای اسالمی شهر بدون احتساب شوارع دریافت نموده و سپس شهرداری مجوز تغییر کاربری برای با قیمانده ای که در حق السهم مالکین فوق
بوده صادر نموده است و حق السهم خود را هم برابر مصوبات شهرداری به غیر واگذار نموده است.
-۴از آنجائیکه یک مرتبه شهرداری اقدا م به دریافت زمین از بابت تغییر کاربری نموده است و از سوی دیگر امکان  ۸۰۰متر پارک محله که در
مرحله دوم اخذ گردیده و شهرداری هنوز اقدام به ارزش مبلغ  ۸۰۰متر در حق آقای بزی اقدام ننموده است شهرداری در نظر دارد که ملک
موصوف را بنام مالک اولیه اقاله نموده و در صورتیکه شهرداری از این بابت هزینه ای داده باشد توسط آقای بزی جبران خسارت وارده به
شهرداری از بابت عمران یا ابادانی برآید.
-۵حق افراز و تفکیک در راستای ماده  ۱۰۱قانون شهرداریها به قوت خود می باشد و در زمان در خواست مالک یا مالکین قابل در یافت از سوی
شهرداری بر کل پالک موصوف می باشد.
 -۶باتوجه به موارد پیش آمده به مسئول امور حقوقی شهرداری تذکر کتبی داده شود که منبعد از این موارد قانونی را بطور کامل رعایت و دفاع از
منافع شهرداری و شهروندان محترم را مد نظر قرار دهد و در غیر اینصورت شورای اسالمی شهر از شخص مسئول به مراجع قضایی شکایت
خواهد کرد.
نامه شماره /۶۷ح مورخ  ۱۰/۶/۹۷رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۳مورخ ۷/۶/۹۷کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۱۵۲۷۲مورخه  ۹۷/۴/۲۵به موضو عیت در خواست خانم گلپری سارانی به استناد سوابق و مدارک موجود به اطالع میرساند:
با لحاظ اینکه عرصه و اعیان متعلق به شهرداری میباشد فروش عرصه به درخواست کننده بر خالف ضوابط و مقررات می باشد.
فروش به متصرف فقط از طریق مزایده امکان پذیر پس از طی مراحل تشریفات قانونی می باشد.
متصرف در ملک موصوف اقدام به ساخت و ساز بنا مسکونی و تجاری نموده است.
ضمنا نامبرده طی نامه شماره  ۳۹۴۸۴مورخه  ۹۶ /۱۱ /۹جهت ثبت عرصه به دفتر خانه اسناد رسمی شماره  ۳۵زابل معرفی شده است.
لذا با عنایت به اینکه کلیه اموال منقول و غیر منقول فقط از طریق شرایط مزایده پس ار طی تشریفات قانونی امکان پذیر میباشد و نامبرده هم از
ملک را از مالک متصرف سابق که دارای اشتراک آب و برق و بناء بوده خریداری کرده و با لحاظ اینکه پالک موصوف در حق السهم شهرداری
میباشد با عنایت به ماده واحد قانون تعیین و ضعیت امالک سال  ۱۳۴۳اداره خالصه سیستان داخل در شعاع  ۳کیلومتر شهر زابل و شیوه نامه پس از
دریافت ارزش اعیان و عرصه مقدار متصرفی برابر نظریه کارشناسی روز دادگستری با توجه به موارد مشابه که صورت
بال مانع می باشد.
گرفته
- ۲نامه شماره /۴۹ح مورخ  ۹۷/۴/۲۰رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۴مورخ
 ۹۷/۴/۲۰کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:

-۲-۱نامه شماره  ۱۳۱۰۵مورخه  ۹۷/۴/۱۱موضوع قرارداد شهرداری با آقای قاسم محمد قاسمی جهت احداث حوضچه قایق پدالی و محل بازی سه
بعدی به اسناد سوابق و مدارک موجود به اطالع میرساند:
 هر گونه واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی فقط از طر یق شرایط مزایده پس از طی تشریفات قانونی برابرشرایط قوانین مالی شهداریهاامکان پذیر می باشد.
هرگونه ایجاد حق برای متقاضی قبل از شرایط بند  ۱گزارش خالف می باشد. ساخت وساز حوضچه برابر موراد فنی و فراهم نمودن زیر ساختها به صورت امانی توسط شهرداری و یااز طریق برگزاری مناقصه رسمی بهپیمانکاران دارای شرایط وفق ضوابط و مقررات مالی و تامن بودجه امکان پذیر می باشد.
 اصوال در غیر این صورت واگذاریها اماکن تفریحی و زیر ساختی به صرفه و صالح شهرداری نخواهد بود. بنا براین هر گونه ساخت وساز ازطریق ماقصه با شرایط خاص قانونی مالی شهرداریها امکان پذیر می باشد و همچنین واگذاری به صورت اجارهیا فروش برابر شرایط مزایده پس از طی تشریفات قانونی امکان پذیر می باشد.
لذا شهرداری می تواند در صورت ساخت ابتدا از طریق مناقصه نسبت به واگذاری موضوع اقدام و در صورت ساخت نسب به اجاره برابر نظریه
کارشناس از طریق مزایده ضمن تشریفات قانونی برابر شرایط مالی قانون شهرداریها به لحاظ اینکه متقاضی دیگر هم دارد اقدام گردد.
-۱نامه شماره /۷۵ح مورخ  ۹۷/۷/۱۶رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۷مورخ ۹۷/۷/۱۵
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۲۳۱۱۲مورخ  ۹۷/۷/۱۰شهرداری زابل موضوع تقاضای مورخه  ۹۶/۱۲/۲۶آقای هادی رضايی وارده به دبير خانه
شهرداری به شماره  ۴۸۴۱۳مورخه  ۹۶/۱۲/۲۷تصوير پيوست و قولنامه محلی و اشتراکات آب و برق شهر زابل تصاوير پيوست با لحاظ به
ساخت و ساز مسکونی قبل از سال  ۱۳۶۶و به استناد گزارش دفتر فنی و شهرسازی با کاربری مسکونی برابر طرح تفصيلی در خواست ثبت
منزل مسکونی خود را دارد از آنجانيکه به استناد استعالميه ثبتی بشماره  ۲۷۹۱مورخه  ۷۲/۲/۲۷تصوير پيوست پالک – ۱/۱۱۰۳اصلی از
طرف اداره خالصه زابل در خواست ثبت گرديده و آگهی های نوبتی و تحديدی آن منتشر و بالمعارض سپری شده است و برابر اسناد رسمی
مقاديری از پالک فوق به اشخاص متصرف انتقال قطعی يافته و بعضا طی سند وکالتنامه رسمی بشماره  ۱۷۸۷۹مورخه  ۵۷ /۱۰ /۲۳تصوير
پيوست به غير واگذار شده لذا با عنايت به اينکه کليه اموال منقول و غير منقول فقط از طريق شرايط مزايده پس ار طی تشريفات قانونی امکان
پذير می باشد و نامبرده هم از ملک را از مالک متصرف سابق که دارای اشتراک آب و برق و بناء بوده خريداری کرده و با لحاظ اينکه پالک
موصوف در حق السهم شهرداری می باشد با عنايت به ماده واحد قانون تعيين وضعيت امالک سال  ۱۳۴۳اداره خالصه سيستان داخل در شعاع ۳
کيلومتر شهر زابل و شيوه نامه پس از دريافت ارزش اعيان و عرصه مقدار متصرفی برابر نظريه کارشناسی روز دادگستری با توجه به موارد
مشابه که صورت گرفته بالمانع می باشد.
نامه شماره  ۲۴۶۷۴مورخ  ۹۷/۷/۲۱شهرداری مبنی بر بدهی شهرداری به بازنشستگان که به شرح ذيل می باشد:-۱-۱حق سنوات پرسنل شهرداری به تعداد  ۶۳نفر به مبلغ  ۲۵/۰۴۳/۱۶۰/۷۰۲لایر
-۲-۱حق سنوات پرسنل سازمان حمل و نقل و بار مسافر (اتوبوسرانی ) به تعداد  ۸نفر به مبلغ  ۵/۴۳۱/۵۴۶/۶۵۹ :لایر
-۳-۱حق سنوات پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی به تعداد  ۸نفر به مبلغ  ۱/۹۳۵/۴۵۸/۱۹۷لایر بدهی های مربوط به کارکنان مبلغ
ماهيانه نيز افزوده می شود.
لذا با عنايت به مراتب مشروح فوق و مراجعات مکرر بازنشستگان و لزوم پرداخت حق سنوات و  % ۴سختی کار اين پرسنل زحمتکش و
همچنين بدهی به سازمانهای بستانکار بيمه کارکنان درخواست شهرداری مبنی بر فروش قسمتی از اسنادخزانه (اوراق قرضه)
مبلغ  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر(پنج ميليارد تومان) در صحن علنی شورا مطرح و با اکثريت آراء مصوب گرديد.
نامه شماره /۲۸ح مورخ  ۹۷/۳/۱۹رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۱۴مورخ ۹۷/۳/۲۰کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۹۰۴۵مورخ  ۹۷/۳/۱۰شهرداری در خصوص سرکار خانم مریم میرشکار جهت تفکیک عرصه بر اساس تبصره ( )۶رای
اظهار میدارد:
شماره  ۹۲۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره  ۳و ۶بند  ۱۶تعرفه عوارض محلی  ۱۳۹۴که
تبصره ( )۶برای تفکیک اراضی و امالک زیر  ۵۰۰متر مربع با کاربری مسکونی که محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از.
نامه شماره /۱۸ح مورخ  ۹۷/۲/۱۸رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۹مورخ ۹۷/۲/۱۷کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۴۹۳۸مورخ  ۹۷/۲/۱۳شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای عليرضا کيخا واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
روبروی سازمان انتقال خون و پالک ثبتی  ۲۸۴و  ۲۸۵اصلی
- ۱-۲نامه شماره  ۴۹۳۹مورخ  ۹۷/۲/۱۳شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای ابراهيم کيخا واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
روبروی سازمان انتقال خون و پالک ثبتی  ۲۸۴و  ۲۸۵اصلی
- ۱-۳نامه شماره  ۴۹۴۷مورخ  ۹۷/۲/۱۳شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای سيدعبدهللا داودی واقع در شهر زابل خيابان امام
خمينی روبروی سازمان انتقال خون و پالک ثبتی  ۲۸۴و  ۲۸۵اصلی

در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۲نامه شماره /۲۰ح مورخ  ۹۷/۲/۲۱رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۱۰مورخ ۹۷/۲/۲۰
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱نامه شماره  ۵۹۲۰مورخ  ۹۷/۲/۱۹شهرداری در خصوص تفکيک وافراز ملک آقای محمد پيغان واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
شمالی و پالک ثبتی  – ۱۰۰۱اصلی و
- ۲-۲نامه شماره  ۵۹۳۵مورخ  ۹۷/۲/۱۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای محمد پيغان واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
شمالی و پالک ثبتی  – ۱۰۰۱اصلی
- ۲-۳نامه شماره  ۵۹۱۹مورخ  ۹۷/۲/۱۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای جعفر بستانی واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
جنوبی بعد از اداره آبياری و پالک ثبتی  -۱/۱۱۸۴اصلی
- ۲-۴نامه شماره  ۵۹۱۸مورخ  ۹۷/۲/۱۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای احمد بستانی واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
جنوبی بعد از اداره آبياری و پالک ثبتی  -۱/۱۱۸۴اصلی
- ۲-۵نامه شماره  ۵۹۶۸مورخ  ۹۷/۲/۲۰شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک خانم فرشته خسروی واقع در شهر زابل بلوار دانشگاه
 ۵کوچه سوم و پالک ثبتی – ۱/۷۰۱اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
نامه شماره /۲۴ح مورخ  ۹۷/۲/۳۱رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۱۲مورخ ۹۷/۲/۳۰کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۶۸۸۷مورخ  ۹۷/۲/۲۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای محمد شيرزايی واقع در شهر زابل خيابان قلنبر ۳
سازمان و پالک ثبتی – ۱۶۴۹اصلی
- ۱-۲نامه شماره  ۶۸۸۸مورخ  ۹۷/۲/۲۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای مهدی لکزائی نژاد واقع در شهر زابل خيابان قلنبر
 ۳و پالک ثبتی – ۱۶۴۹اصلی
- ۱-۳نامه شماره ۶۸۸۶مورخ  ۹۷/۲/۲۹شهرداری در خصوص تفکيک وافراز ملک آقای علی کشته گر مالشاهی واقع در شهر زابل
خيابان قلنبر  ۳و پالک ثبتی – ۱۶۴۹اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۲نامه شماره /۴۱ح مورخ  ۹۷/۴/۵رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۰مورخ ۹۷/۴/۴
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱نامه شماره  ۱۰۰۲۲مورخ  ۹۷/۳/۲۱شهرداری در خصوص تفکيک وافراز ملک آقای حسن اوتن واقع در شهر زابل خيابان بلوار
ارتش –ارتش  ۱۱انتهای کوچه و پالک ثبتی – ۹۳۸-۹اصلی
- ۲-۲نامه شماره  ۱۰۰۲۴مورخ  ۹۷/۳/۲۱شهرداری در خصوص تفکيک وافراز ملک آقای محمد شهداد واقع در شهر زابل خيابان بلوار حيدر
شهرکی  ۴و پالک ثبتی  -۱ – ۷۰۶۹اصلی
- ۲-۳نامه شماره  ۸۸۲۱مورخ  ۹۷/۳/۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای جواد لکزائی واقع در شهر زابل خيابان بلوار شهيد
حيدری  ۴و پالک ثبتی  -۱/۷۰۶۹اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
نامه شماره /۴۳ح مورخ  ۹۷/۴/۱۶رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۱مورخ ۹۷/۴/۱۳کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۱۱۷۹۷مورخ  ۹۷/۴/۴شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای مجتبی پودينه واقع در شهر زابل خيابان مطهری و
پالک ثبتی – ۱/۱۱۳۵اصلی
- ۱-۲نامه شماره  ۱۳۱۰۶مورخ  ۹۷/۴/۱۱شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای غالم بامری واقع در شهر زابل خيابان جاده
سياهمرد –روبروی قبرستانی و پالک ثبتی  -۱/۵۵۳اصلی
- ۱-۳نامه شماره  ۱۲۸۷۳مورخ  ۹۷/۴/۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک خانم کبری مکاری واقع در شهر زابل خيابان شهيد
باقری جنوبی –روبروی کوچه زرين پالک ثبتی  -۱۲۰۸اصلی
-۱-۴نامه شماره  ۱۲۸۷۵مورخ  ۹۷/۴/۹شهرداری درخصوص تفکيک وافراز ملک آقای غالمعلی ساجدی واقع در شهر زابل خيابان دانشگاه ۵
و پالک  -۱/۷۰۱اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۲نامه شماره /۵۳ح مورخ  ۹۷/۴/۲۷رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۲۶مورخ ۹۷/۴/۲۵
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱نامه شماره  ۱۲۸۷۴مورخ  ۹۷/۴/۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک خانم زهرا مکاری واقع در شهر زابل خيابان شهيد باقری
جنوبی روبروی کوچه زرين و پالک ثبتی – ۱۲۰۸اصلی
- ۲-۲نامه شماره  ۱۲۸۷۷مورخ  ۹۷/۴/۱۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای مهدی پيغان واقع در شهر زابل خيابان حافظ ۱۹
و پالک ثبتی  -۱ -۷۴۲اصلی

- ۲-۳نامه شماره  ۱۲۸۷۶مورخ  ۹۷/۴/۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای محمد اکبری واقع در شهر زابل خيابان ترمينال جديد
روبروی ميدان بار و پالک ثبتی  -۱/۲۰۰اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.

نامه شماره /۷۱ح مورخ  ۹۷/۶/۱۳رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۵مورخ ۹۷/۶/۱۲کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۱۸۵۵۱مورخ  ۹۷/۵/۲۰شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای حميد علی پهلوان واقع در شهر زابل خيابان پارک
يعقوب ليث باشگاه پهلوان و پالک ثبتی – ۱/۹۹۱اصلی و
- ۱-۲نامه شماره  ۱۴۷۱۴مورخ  ۹۷/۴/۲۱شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای عليرضا بديع دليلی واقع در شهر زابل خيابان
ميدان يعقوب ليث  ۳۰متری ترمينال و پالک ثبتی  -۱/۲۰۴اصلی
- ۱-۳نامه شماره  ۱۷۸۰۳مورخ  ۹۷/۵/۱۵شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای علی سرگزی واقع در شهر زابل خيابان شهيد
باقری کوچه شهيد باقری  ۳۳و پالک ثبتی  -۱۱۲۶اصلی
-۱-۴نامه شماره  ۱۷۷۰۲مورخ  ۹۷/۵/۱۴شهرداری درخصوص تفکيک و افراز ملک آقای علی سرگزی واقع در شهر زابل خيابان شهيد
باقری –کوچه شهيد باقری ۳۳و پالک ثبتی  -۱۱۲۶اصلی
-۱-۵نامه شماره  ۱۷۸۰۴مورخ  ۹۷/۵/۱۵شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای علی سرگزی واقع در شهر زابل خيابان شهيد
باقری –کوچه شهيد باقری  ۳۳و پالک  -۱۱۲۶اصلی
-۱-۶نامه شماره  ۱۷۸۰۵مورخ  ۹۷/۵/۱۵شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای محبعلی سامانی واقع در شهر زابل خيابان بلوار
کارگر و پالک  -۱/۹۹۱اصلی
-۱-۷نامه شماره  ۱۴۹۸۵مورخ  ۹۷/۴/۲۳شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک خانم صديقه رضائی واقع در شهر زابل خيابان دانشگاه
 ۵و پالک  -۱/۷۰۱اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۲نامه شماره /۷۳ح مورخ  ۹۷/۶/۱۹رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۶مورخ ۹۷/۶/۱۸
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱نامه شماره  ۱۹۰۱۰مورخ  ۹۷/۵/۲۵شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای هادی ميری واقع در شهر زابل خيابان ميدان
يعقوب ليث  ۳۰متری ترمينال و پالک ثبتی  -۱/۲۰۴اصلی
- ۲-۲نامه شماره  ۱۹۰۲۰مورخ  ۹۷/۵/۲۵شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای بهمن آچاک واقع در شهر زابل خيابان ميدان
يعقوب ليث  ۳۰متری ترمينال و پالک ثبتی  -۱ /۲۰۴اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
نامه شماره /۱۶ح مورخ  ۹۷/۲/۱۵رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۸مورخ ۹۷/۲/۱۳کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۲۷۳۶مورخ  ۹۷/۱/۲۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک خانم زرخاتون صحرانشين واقع در شهر زابل خيابان
شهيد قلنبر کوچه قلنبر  ۳کوچه منشعبه و پالک ثبتی  – ۱۶۴۹اصلی
- ۱-۲نامه شماره  ۲۷۳۴مورخ  ۹۷/۱/۲۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای عليرضا ميری واقع در شهر زابل خيابان شهيد
قلنبر –قلنبر  ۳و پالک ثبتی  -۱۶۴۹اصلی
- ۱-۳نامه شماره  ۲۶۸۸مورخ  ۹۷/۱/۲۹شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای حسين اکبری شاهرودی واقع در شهر زابل
خيابان جام جم –انتهای جام جم  ۱۰و پالک ثبتی  -۱/۲۶اصلی
-۱-۴نامه شماره  ۲۵۷۴مورخ  ۹۷/۱/۲۸شهرداری درخصوص تفکيک و افراز ملک آقای حسينعلی رضوانی نيا واقع در شهر زابل خيابان بلوار
شهيد مهر علی جهانتيغ –و پالک ثبتی  -۱/۶۶۱اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۲نامه شماره /۷۷ح مورخ  ۹۷/۸/۱۴رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۳۸مورخ ۹۷/۲/۱۳
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱نامه شماره ۲۱۷۰۱مورخ  ۹۷/۴/۲۴شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای حسين کاظمی نسب واقع در شهر زابل خيابان بلوار
دانشگاه  ۵و پالک ثبتی  -۱/۷۰۱اصلی
- ۲-۲نامه شماره  ۲۴۸۲۲مورخ  ۹۷/۷/۲۱شهرداری در خصوص تفکيک و افراز ملک آقای رضا قاسمی واقع در شهر زابل خيابان ميدان
يعقوب ليث روبروی درب ترمينال و پالک ثبتی دو -اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.

نامه شماره  ۲۵۵۹۱مورخ  ۹۷/۷/۲۸شهرداری در خصوص پروژه های نیمه تمام و یا در حال اجرا توسط شهرداری واتمام اعتبار بعضی از
ردیفهای اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال  ۹۷شهرداری به شرح ذیل در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آرا مصوب گردید از محل پروژه
هائیکه تا پایان سال جاری اجرایی نمی گردد نسبت به تامین اعتبار ردیفهای ذیل در اصالحیه ومتمم بودجه سال  ۹۷اصالح وپایدار نماید:
-۱وظیفه عمران شهری –برنامه حمل ونقل وبهبود عبور ومرور شهری ردیف  ۳۳۰۲۰طرح پیاده روسازی – پروژه تکمیل وبازسازی پارک ملت
به مبلغ  ۷۰میلیون تومان در بودجه سال ۹۷پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام رسیده لذا مبلغ  ۵۰میلیون تومان از وظیفه عمران شهری برنامه
ایجاد سایر تاسیسات وتسهیالت شهری ردیف  ۳۷۰۱۰طر ح خریداحداث  ,تکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری پروژه احداث ساختمان شهرداری
ومرکز تجاری وپارکینگ کسروبه برنامه حمل ونقل وبهبود عبور ومرور شهری ردیف  ۳۳۰۲۰طرح پیاده روسازی پروژه تکمیل وبازسازی
پارک ملت اضافه نماید.
-۲وظیفه عمران شهری برنامه بهبود محیط شهری ردیف  ۳۵۰۱۰طرح احداث پارک ایجادفضای سبز -کمربند سبز حاشیه خیابانها ودرختکاری
درمعابر پروژه زیباسازی مبلمان شهری مبلغ  ۷۰میلیون تومان دربودجه سال  ۹۷پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام رسیده لذامبلغ ۱۷۰میلیون
تومان ازوظیفه عمران شهری برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیالت شهری ردیف  ۳۷۰۱۰طرح خریداحداث تکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری
پروژه احداث ساختمان شهرداری ومرکز تجاری وپارکینگ کسروبه برنامه بهبود محیط شهری ردیف  ۳۵۰۱۰طرح احداث پارک ایجادفضای سبز
,کمربند سبزحاشیه خیابانها پروژه زیباسازی مبلمان شهری اضافه نماید.
-۳وظیفه عمران شهری –برنامه بهبود محیط شهری ردیف  ۳۵۰۱۰طرح احداث پارک  ,ایجادفضای سبز کمربندسبز حاشیه خیابانها ودرختکاری
درمعابر پروژه خریدلوازم روشنایی مبلغ  ۱۵۰میلیون تومان دربودجه سال ۹۷پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام رسیده لذامبلغ ۱۳۰میلیون تومان
از وظیفه عمران شهری برنامه ایجاد سایرتاسیسات وتسهیالت شهری ردیف  ۳۷۰۱۰طرح خرید احداث وتکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری -پروژه
احداث ساختمان شهرداری ومرکزتجاری وپارکینگ کسروبه برنامه بهبود محیط شهری ردیف  ۳۵۰۱۰طرح احداث پارک ایجاد فضای سبز ,
کمربند سبز حاشیه خیابانها -پروژه خریدلوازم روشنایی اضافه نماید.
–وظیفه عمران شهری –برنامه بهبود محیط شهری ردیف  ۳۵۰۱۰طرح احداث پارک وایجاد فضای سبز کمربند سبزحاشیه خیابانها ودرختکاری
درمعابر -پروژه احداث توسعه وبهسازی فضای سبزپارکها ومعابر مبلغ ۱۵۰میلیون تومان دربودجه سال  ۹۷پیش بینی که ردیف مذکور به اتمام
رسیده لذامبلغ  ۲۰۰میلیون تومان از وظیفه عمرن شهری برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیالت شهری ردیف  ۳۷۰۱۰طرح خرید احداث وتکمیل
وتوسعه ساختمانهای اداری پروژه احداث ساختمان شهرداری و مرکز تجاری وپارکینگ کسر و به برنامه بهبودمحیط شهری ردیف  ۳۵۰۱۰طرح
احداث پارک ایجاد فضای سبز ،کمربند سبز حاشیه خیابانها پروژه احداث توسعه وبهسازی فضای سبز پارکها ومعابر اضافه نماید.
بطور مختصرمبلغ ۵۵۰میلیون تومان از وظیفه عمران شهری برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیالت شهری ردیف ۳۷۰۱۰طرح خرید احداث
تکمیل وتوسعه ساختمانهای اداری پروژه احداث ساختمان شهرداری و مرکز تجاری وپارکینگ کسر و به پروژه های تکمیل وبازسازی پارک ملت و
زیبا سازی مبلمان شهری وخرید لوازم روشنایی واحداث وتوسعه وبهسازی فضای سبز پارکها ومعابر اضافه نماید.
نامه شماره  ۲۶۴۰۵مورخ  ۹۷/۸/۶شهرداری در خصوص معرفی نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون معامعالت شهرداری در جلسه شورامطرح و باتفاق آراء آقای احمد میر بعنوان نماینده شورا در جلسات کمیسیون معامالت انتخاب و معرفی گردید.
- ۲نامه شماره  ۲۷۱۲۳مورخ  ۹۷ /۸/۱۴شهرداری در خصوص معرفی یک فرد محلی بصیر و مطلع در تقویم امالک بعنوان نماینده شورای
اسالمی شهر در کمیسیون ماده  ۸قانون نوسازی و عمران شهری در جلسه مطرح و باتفاق آرا آقای غالمعلی بارانی انتخاب و معرفی گردید.
براساس دستور کار جلسه که برابر دعوتنامه فوق الذکر تعيين و تکليف در خصوص انتخاب شهردار اعالم شده بود موضوع در دستور کار قرار
گرفت که پس از استماع نقطه نظرات اعضاء و بحث و تبادل نظر به منظور وحدت رويه و حفظ انسجام در شورای اسالمی شهر و شهرداری و به
جهت حفظ منافع و دفاع از حقوق شهروندان و انجام خدمت صادقانه باتفاق آراء آقای موسی خمری بعنوان شهردار زابل انتخاب و معرفی می
گردد.



- ۱نامه شماره  ۲۴۸۸۳مورخ  ۹۷/۷/۲۳شهرداری با انضمام نامه شماره  ۲۳۴۴مورخ  ۹۷/۷/۱۷سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر
شهرداری در خصوص نرخنامه سرویس مدارس در جلسه مطرح و با مبلغ ( ۸ ۰۰/۰۰۰لایر ) معادل هشتاد هزارتومان باتفاق آراء موافقت گردید
وازمبلغ فوق پنج درصد به حساب سازمان واریز گردد.
- ۲نامه شماره  ۲۵۳۱۴مورخ  ۹۷/۷/۲۵شهرداری بانضمام نامه شماره  ۲۴۰۰مورخ  ۹۷/۷/۲۱سازمان مدیریت حمل ونقل و بارمسافر شهرداری
در خصوص افزایش قرارداد دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سال قبل در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء و با افزایش  ۱۰درصدی موافقت گردید.
نامه شماره  ۲۵۳۱۲مورخ  ۹۷/۷/۲۵شهرداری بانضمام نامه شماره  ۲۳۹۹مورخ  ۹۷/۷/۲۱سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری در
خصوص آقای محسن روحی کارپرداز سازمان مذکور با توجه به اینکه برای امورات سازمان از خود روی شخصی خود استفاده می کند در جلسه
شورا مطرح و با اتفاق آراء با مبلغ  ۱/۰۰۰/۰۰۰لایر ماهیانه به حساب نامبرده واریز گردد
 نامه شماره  ۲۴۶۷۴مورخ  ۹۷/۷/۲۱شهرداری مبنی بر پرداخت بدهی شهرداری به بازنشستگان و نيز بيمه تامين اجتماعی از بابت % ۴سختی کار کارگران مربوط به سنوات گذشته و حال سازمانهای وابسته و خود شهرداری زابل که جمعا” مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰لایر می شود با
عنايت به مراجعات مکرر بازنشستگان و لزوم پرداخت  % ۴سختی کار اين پرسنل زحمتکش  ،درخواست شهرداری مبنی بر فروش قسمتی از
اسناد خزانه (اوراق قرضه) به مبلغ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۵۰لایر معادل ( پنج ميليارد تومان ) در صحن علنی شورا مطرح و با اکثريت آراء مصوب
گرديد.
-۱نامه شماره  ۲۶۱۱۱مورخ  ۹۷/۸/۲شهرداری در خصوص دريافت تعرفه صدور مجوز پروانه ساختمان با توجه به اينکه در سال  ۱۳۹۳از
مالکين پالک  -۱۵۶اصلی عوارض اخذ نموده لذا با توجه به نامه شماره  ۹۵۶۷مورخ  ۹۷/۵/۳سازمان بازرسی استان سيستان و بلوچستان اخذ
عوارضات سال  ۹۳کاهش يافته در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گرديد.
تبصره-۱اوال” شهرداری می تواند نسبت به تهاتر و جابجا کردن وجه با شخص موافقت نمايد.

تبصره-۲اگر کسی نسبت به استرداد وجه خود اصرار داشت شهرداری موظف است نسبت به استرداد وجه آن اقدام نمايد.
-۲نامه شماره  ۲۸۴۴۰مورخ  ۹۷/۸/۲۶در خصوص اجاره سالن ورزشی واقع در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری در جلسه شورا مطرح و
باتفاق آراء با کليات موضوع موافقت گرديد.
- ۲-۱صرفه و صالح شهرداری رعايت گردد.
-۲-۲رعايت قوانين اداری و مالی شهرداری رعايت گردد.
-۲-۳جزئيات قرارداد به منظور بررسی و تصميم گيری نهايی به اين شورا ارسال گردد.
-۱نامه شماره  ۲۷۵۶۰مورخ  ۹۷/۸/۲۰شهرداری در خصوص اجاره استندها و بيلبوردها و پل هوايی در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء با
کليات موضوع مصوب گرديد.
- ۱-۱صرفه و صالح و قوانين اداری و مالی شهرداری رعايت گردد.
-۱-۲قرارداد پس از تنظيم به منظور بررسی و تصميم گيری نهايی به اين شورا ارسال گردد.
-۲نامه شماره /۱۰۷/۳۰۲۴۷د مورخ  ۹۷/۸/۲۰سرپرست محترم اداره امور مالياتی شهرستان زابل در خصوص معرفی نمايندگان شورای
اسالمی شهر جهت شرکت در هياتهای حل اختالف مالياتی در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقای گلزار سرگلزايی و سرکار خانم شهال رضوانی
انتخاب و معرفی گرديدند.
-۳در خصوص نامه شماره  ۲۳۱۶۳مورخ  ۹۷/۷/۱۰شهرداری در خصوص تبصره  ۵بودجه سال  ، ۱۳۹۷به شهرداری زابل اجازه داده می
شود با رعايت قوانين و مقررات اداری و مالی نسبت به جذب مشاور حقوقی و يا وکيل حقوقی اقدام نمايد.
نامه شماره  ۵/۵۲۶۳۶مورخ  ۹۷/۸/۲۴دبير اجرايی اولين سمپوزيوم بين المللی سياست های مالی  ،مالياتی و بودجه نويسی با محوريتمبارزه با پولشويی در  ۱۵آذر ماه  ۱۳۹۷در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء با شرکت تعداد  ۴نفر از اعضای شورای اسالمی شهر در کارگاه
آموزشی مذکور از محل بودجه شورا موافقت گرديد.
نامه شماره  ۲۸۸۵۰مورخ  ۹۷/۸/۳۰با موضوع کمک به هئيت ورزشی جهت اعزام تيم به يک دوره مسابقات رزمی قهرمانی استان در مورخ ۲۵لغايت  ۲۸مهر به ميزبانی زاهدان تحت عنوان تيم شهرداری زابل در صحن علنی شورا بررسی و باتفاق آراء مصوب گرديد تا از محل برنامه
امور اداری ماده  ۷رديف  ۲۰۷۱۰کمک به هزينه های ورزشی کارکنان به مبلغ  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰لایر هزينه نمايند.
-۲نامه شماره  ۲۹۴۷۳مورخ  ۹۷/۹/۶با موضوع اضافه پرداختی عوارض آقای عبدالعلی اجتهادی عرب (حسينعلی ميرپارسا) در صحن علنی
شورا مطرح و به استناد صورتجلسه مورخ  ۹۷/۸/۲۷شهرداری به اتفاق آراء مصوب گرديد تا مبلغ  ۳۹/۷۵۰/۰۰۰لایر را به نامبرده استرداد
گردد( .مدارک پيوست می باشد)
–۱نامه شماره /۷۹ح مورخ  ۹۷/۸/۲۹رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۳۹مورخ ۹۷/۸/۲۸
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۲۷۴۱۸مورخ  ۹۷/۸/۱۹شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم صغری سردشتی واقع در شهر زابل بلوار کارگر
شمالی کوچه روبروی روستای فتح اله و پالک ثبتی -۱/۹۷۸اصلی و
-۱-۲نامه شماره  ۲۷۷۶۴مورخ  ۹۷/۸/۲۱شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای رضا اربابی نو واقع در شهر زابل خیابان سام
شرقی-سام  ۱۷و پالک ثبتی – ۲۲۶۱اصلی و
- ۱-۳نامه شماره  ۲۷۷۶۵مورخ  ۹۷/۸/۲۱شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای مهدی محبی واقع در شهر زابل خیابان سام شرقی-
سام  ۱۷و پالک ثبتی – ۲۲۶۱اصلی و
- ۱-۴نامه شماره  ۲۸۳۷۶مورخ  ۹۷/۸/۲۶شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای حمیدرضا شیرزایی واقع در شهر زابل خیابان
فردوسی-پاساژ محمدرسول اله و پالک ثبتی – ۱۸۷اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه
مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.
–۲نامه شماره /۸۱ح مورخ  ۹۷/۹/۱۳رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۴۰مورخ ۹۷/۹/۱۲
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۲نامه شماره  ۲۸۶۶۷مورخ  ۹۷/۸/۲۸شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک آقای ایرج میرشاهی واقع در شهر زابل خیابان شهدا
روبروی اوقاف انتهای کوچه و پالک ثبتی -۱/۱۱۳۵اصلی و
-۲-۳نامه شماره  ۲۹۹۷۶مورخ  ۹۷/۹/۱۰شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ملک خانم رضیه سراوانی معتبر واقع در شهر زابل خیابان
طالقانی روبروی بانک رفاه و پالک ثبتی – ۲۲۶۱اصلی و
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و حقوق مالکانه
مالک با صدور مجوز افراز و تفکیک با حفظ کاربری براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گردید.

در خصوص معرفی نماينده شورای اسالمی شهر جهت شرکت در جلسات کميسيون ماده  ۱۰۰در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقای سيدعباس فاطمی بعنوان نماينده اين شورا انتخاب و معرفی گرديد.
-۲در خصوص معرفی نماينده شورای اسالمی شهر جهت شرکت در جلسات کميسيون تجديد نظر در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقای گلزار
سرگلزايی بعنوان نماينده اين شورا انتخاب و معرفی گرديد.
–نامه شماره /۱۶ب مورخ  ۹۷/۹/۱۲رئيس کميسيون امور بانوان و خانواده شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره ۷مورخ
 ۹۷/۹/۱۱کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱با عنايت به اينکه مقدار  ۳۰۰۰متراز ملک متعلق به پارک بانوان متعلق به نيروی انتظامی بوده و هنوز مراحل قانونی آن به اتمام نرسيده
و به جهت استفاده بهينه بانوان از فضای پارک ملت مقرر شد زمين ورزشی واقع در اين پارک برای ورزش بانوان محصورو تجهيزات الزم از
جمله ست ورزشی  ،سيستم صوت و کفپوش در محل نصب گردد.
–۱نامه شماره  ۲۷۵۲۵مورخ  ۹۷/۸/۱۹شهرداری در خصوص قرارداد شهرداری با پيمانکار حمل زباله ها از ايستگاه دپو به محل دفن رامشار
در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گرديد که ضمن رعايت صرفه و صالح شهرداری قوانين مالی و اداری رعايت گردد.
-۲نامه شماره  ۳۱۲۰۵مورخ  ۹۷/۹/۲۹شهرداری در خصوص مزايده اجاره ماهيانه زمين واقع در خيابان هيرمند نبش هيرمند  ۱۷در جلسه
علنی شورا مطرح و باتفاق آراء با واگذاری زمين مخالفت گرديد.
–نامه شماره /۸۳ح مورخ  ۹۷/۱۰/۴رئيس کميسيون حقوقی و اداری شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۴۱مورخ ۹۷/۱۰/۳
کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱نامه شماره  ۳۱۷۴۹مورخ ۹۷/۹/۲۹شهرداری در خواست آقای حاجی بختياری به استناد سوابق و مدارک موجود نامبرده برابر نظريه
معاونت فنی و شهرسازی دارای يک قطعه زمين به مساحت ۱۷۰۸ /۲متر مربع بوده که مقدار  ۱۳۶۲مترمربع در مسير تعريض خيابان
بيرجنديهای شمالی (سابق ) قرار گرفته و شهردار ی بصورت معوض نسبت به واگذاری همان ميزان بانضمام  ۱۰۰متر پروانه تجاری و ۱۵۰
متر مربع پروانه مسکونی رايگان پس از تائيد شورای اسالمی شهر در راستای بند يک صورتجلسه شماره  ۹مورخه  ۸۴/۲/۴و همچنين عرصه
باقيمانده ملک فوق بصورت رايگان به نامبرده با عنايت به قراردادهای شماره  ۸۴/۱۰/۱۷- ۳۹۵۱۷و شماره  ۴۲۲۹۰مورخه  ۸۳/۱۰/۲۲در
راستای گزارش وارده به دفتر دبير خانه شهرداری به شماره  ۱۱۷۲۰مورخه  ۸۸/۳/۱۱توسط آقايان عرب و پيرکمالی با حفظ کاربری اقدام شده
است که متعاقبا” آقای حاجی بختياری اقدام به ساخت و ساز به مساحت ۱۲۹/۷۰متر مربع از مقدار پروانه رايگان به استناد قرارداد استفاده
نموده که بعلت اضافه بناء از پروانه صادره به کميسيون ماده صد پرونده ارسال که اقدام به صدور رای جريمه شده و نامبرده از پرداخت جريمه
بعلت داشتن مجوز باقيمانده پروانه رايگان مسکونی و صد متر مربع تجاری در راستای قرارداد را درخواست که به ازای ارزش صدور پروانه
 ۱۰۰متر مربع تجاری و باقيمانده پروانه مسکونی بصورت تهاتر جهت پرداخت جريمه و صدور پايانکار ضمن موافقت شهرداری رادارد بنا بر
اين محاسبه مبلغ مورد جريمه با پايانکار با ارزش ريالی باقيمانده کسری پروانه رايگان به متراژ مسکونی و تجاری پس از محاسبات بصورت
جابجا وفق مقررات اداری و مالی بالمانع می باشد ودر صورت افزايش يا کسری از محاسبات از سوی طرفين اعم از مالک و شهرداری پرداخت
مابه التفاوت ضروری می باشد .
-۱با توجه به جلسات ستاد ساماندهی صنوف مزاحم از جمله دستفروشان سطح شهر و تاکيد فرماندار محترم و اتاق اصناف در اين خصوص و
همچنين نامه شماره  ۳۲۳۲۹مورخ  ۹۷/۱۰/۵شهرداری در جلسه رسمی شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گرديد محل پارکينگ واقع در خيابان
شهيد پهلوان را با قيمت کارشناسی روز به مدت يکسال بصورت اجاره ماهيانه با ترک تشريفات مزايده با اتاق اصناف شهرستان زابل جهت
ساماندهی دستفروشان واگذار نمايد.
–۱نامه شماره  ۲۹۶۳۲مورخ  ۹۷/۹/۷شهرداری در خصوص درخواست آقای احمد خاکسفيدی مبنی بر صدور مجوز محل ماشين و موتور
شارژی برای بازی کودکان در محل پارک ملت و پارک يعقوب ليث (طبق کروکی پيوستی) در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب
گرديد موضوع طبق قوانين اداری و مالی و از طريق مزايده اقدام گردد.
–۱نامه شماره  ۳۳۶۴۸مورخ  ۹۷/۱۰/۱۶شهرداری بند  ۲موضوع پرونده های فروش عرصه سنوات گذشته که فاقد گواهی ثبت عرصه و
تائيديه اعضای کميسيون می باشد در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به اينکه شهروندان محترم نسبت به پرداخت مبلغ برآورد شده از
اطالع رسانی می
سوی شهرداری اقدام نموده اند و از ساير قوانين اطالعی نداشتند و می بايست شهرداری نسبت به ساير مراحل کار
نموده به اتفاق آراء مصوب گرديد ضمن استعالم فيش واريزی از بانک  ،برابر همان وجه پرداختی اقدام گردد.
-۲نامه شماره  ۳۳۶۴۸مورخ  ۹۷/۱۰/۱۶شهرداری بند يک با موضوع حق الجلسه هزينه پرونده های کميسيون فروش عرصه بررسی و باتفاق
آراء مصوب گرديد برای هر پرونده مبلغ يکصد و بيست هزار لایر به عنوان حق الجلسه در نظر گرفته شود.
–۱نامه شماره  ۳۳۲۸۸مورخ  ۹۷/۱۰/۱۲در خصوص تمديد قرارداد آقای محمدرضا خمر (سرسره بادی) واقع در پارک يعقوب ليث در
صحن علنی شورا بررسی گرديد و مصوب گرديد که برابر ضوابط مالی و اداری شهرداری اقدام گردد.
-۱نامه شماره /۱۸ب مورخ  ۹۷/۱۰/۲۴رئيس کميسيون امور بانوان و خانواده شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۸مورخ
 ۹۷/۱۰/۲۴کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۱-۱ضمن تسليت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ايام فاطميه مقرر شد کميسيون بانوان شورای اسالمی شهر زابل با همکاری کار
گروه خانواده مجمع عالی بسيج شهرستان زابل همايش پياده روی بانوان به همراه قرائت زيارت عاشورا در روز جمعه  ۹۷/۱۱/۵ساعت  ۸صبح
در محل پارک ملت برگزار نمايد و جهت شرکت عموم بانوان شهرستان اقدامات الزم واطالع رسانی صورت پذيرد.
-۱نامه شماره  ۳۵۷۲۴مورخ  ۹۷/۱۰/۲۵شهرداری مبنی بر تخفيف عوارض محلی به مناسبت چهلمين بهار پيروزی انقالب اسالمی در صحن
علنی شورا بررسی و باتفاق آراء با تخفيف  ۴۰درصد ماه اول و  ۳۵درصد ماه دوم و  ۳۰درصد ماه سوم در موارد ذکر شده ذيل موافقت گرديد.
-۱صدور پروانه تجاری – مسکونی پذيره
-۲پروانه ديوارکشی
-۳کسب و پيشه
-۴آگهی تجاری

-۵محوطه های روباز
-۶تعميرات تجاری
-۷بالکن و پيش آمدگی
تبصره  :جرايم نوسازی با  ۱۰۰درصد تخفيف موافقت گرديد.
- ۱نامه شماره  ۲۳۷۴۱۴۲۰مورخ  ۹۷/۹/۲۵شرکت آب و فاضالب زابل با موضوع تبصره  ۳آب بها شهر زابل بررسی گرديد و با توجه به
مشکالت و خشکسالی های پی در پی به اتفاق آراء با اجرای آن در شهر زابل مخالفت گرديد.
-۲نامه شماره /۱۲ط مورخ  ۹۷/۱۰/۲۴رئيس کميسيون طرح برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۶مورخ
 ۹۷/۱۰/۲۳کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱نامه شماره  ۳۳۷۱۱مورخ  ۹۷/۱۰/۱۶شهرداری بانضمام يک جلد تعرفه درآمدی سال  ۱۳۹۸شهرداری زابل در جلسه کميسيون
مطرح و پس از بحث و بررسی با حضور کارشناسان باتفاق آراء مصوب گرديد.
-۳نامه شماره /۱۴ط مورخ  ۹۷/۱۰/۲۷رئيس کميسيون طرح برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۷مورخ
 ۹۷/۱۰/۲۶کميسيون مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۳-۱نامه شماره  ۳۳۷۱۱مورخ  ۹۷/۱۰/۱۶شهرداری بانضمام يک جلد بهای خدمات سال  ۱۳۹۸شهرداری زابل در جلسه کميسيون مطرح و
پس از بحث و بررسی با حضور کارشناسان باتفاق آراء مصوب گرديد.
- ۱نامه شماره  ۲۹۹۷۷مورخ  ۹۷/۹/۱۰شهرداری با موضوع بدهی شهرداری به مبلغ  ۸۴/۰۰۰/۰۰۰لایر(هشت ميليون و چهارصد هزار
تومان) به آقای سيد علی جعفری مبنی بر کارکرد ماشين بابکت در محدوده پارک ملت از تاريخ  ۹۶/۱۱/۲۹لغايت  ۹۶/۱۲/۲۴به مدت ۱۶۸
ساعت و گزارش مالی شهرداری و با عنايت به اينکه حساب مالی سال  ۹۶بسته شده است موضوع در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء
مصوب گرديد از ماده  ۲۰رديف ديون پرداخت گردد.
- ۱نامه شماره  ۳۵۴۷۵مورخ  ۹۷/۱۱/۲شهرداری با موضوع واگذاری يک قطعه زمين به ابعاد  ۲۰ *۱۰به مساحت  ۲۰۰متر مربع واقع در
پارک يعقوب ليث برابر نظريه کارشناسی رسمی دادگستری از طريق مزايده به منظور ايجاد و راه اندازی قطار برقی بصورت اجاره ماهيانه به
مدت يکسال بغير در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با موضوع ذکر شده موافقت و مقرر گرديد صرفه و صالح و قوانين مالی و اداری
شهرداری رعايت گرديد.
-۱نامه شماره  ۳۶۳۸۵مورخ  ۹۷/۱۱/۱۱شهرداری در خصوص خريد يکصد تن قير (از طريق سازمان بورس) و ساير مصالح مورد نياز
آسفالت با توجه به نزديک شدن به پايان سال و ضرورت لکه گيری و ترميم و آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر از محل عمران شهری در
جلسه علنی شورا مطرح و مصوب گرديد مبلغ پانزده ميليارد لایر از محل فروش قسمتی از اسناد خزانه (اوراق قرضه) مربوط به شهرداری زابل
موافقت گرديد..
نامه شماره  ۳۸۰۴۹مورخ  ۹۷/۱۱/۲۸شهرداری در خصوص گراميداشت والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و تقدير اززحمات بانوان شاغل در شهرداری در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ  ۵/۰۰۰/۰۰۰لایر (پنج ميليون لایر) به هر نفر از بانوان به تعداد ۳۴
نفر (ليست پيوست) از محل فصل دوم هزينه های اداری و خدمات شهری ماده  ۵رديف  ۲۰۵۰۵موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۳۸۰۰۱مورخ  ۹۷/۱۱/۲۸شهرداری در خصوص خريد يکدستگاه باالبر  ۲۶متری از طريق سازمان همياريهای شهرداری های
استان به منظور بهره برداری سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری زابل در بحث امداد و نجات و اطفاء حريق در ساختمان های چند
طبقه در صحن علنی شورا مطرح و با رعايت قوانين اداری و مالی باتفاق آراء مصوب گرديد.
-۲-۱با توجه به وضعيت بد بهداشتی روبروی اداره مخابرات شهرستان زابل مقرر گرديد شهرداری با همکاری ساير ارگان های ذيربط نسبت به
جمع آوری دست فروشان طيور و ماهی در محل فوق اقدام و نسبت به نظافت و شستشوی آن اقدام تا چهره خيابان فوق از وضعيت موجود درآمده
و تغييرات در آن محل مشاهده گردد.
-۱نامه شماره  ۳۶۱۵۱مورخ  ۹۷/۱۲/۲شهرداری بانضمام نامه شماره /۳۵ت/الف مورخ  ۹۷/۱۱/۱۶مدير انجمن تاالسمی شهرستان زابل در
خصوص درخواست دو عدد دکه در سطح شهر مبنی بر حمايت از بيماران تاالسمی جهت ايجاد شغل در صحن علنی شورا مطرح و باتفاق آراء با
واگذاری دکه موافقت گرديد.
تبصره  :مقرر گرديد محل دکه ها به اين شورا اعالم شود.
-۲-۱در خصوص نهر آب روستای فتح اله که از مسير خيابان هيرمند  ۸۸می گذرد با توجه به وضعيت خشکسالی  ،نهر مذکور محل جمع زباله و
آب و فاضالب منازل مقرر گرديد شهرداری ناحيه يک نسبت به جمع آوری زباله ها نهر با همکاری بهداشت محيط اقدام و همچنين لوله های
فاضالب که به نهر ريخته می شود مسدود و به مالکين اخطار گردد تا چهره کوچه فوق از وضعيت موجود درآمده و تغييرات در آن مشاهده گردد.
-۱نامه شماره  ۳۷۵۶۰مورخ  ۹۷/۱۱/۲۳شهرداری در خصوص درآمد پايدار شهرداری نسبت به راه اندازی کارگاه توليد سنگ مصنوعی
بهمراه متعلقات و سرمايه در گردش از طريق سازمان همياری شهرداريهای استان مطابق با ماده  ۱۹آئين نامه مالی شهرداری در جلسه علنی
شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گرديد از فروش اسناد خزانه اسالمی به تاريخ سررسيد  ۹۷/۱۲/۲۷به مبلغ پانزده ميليارد لایر از محل
سرفصل  ۵۳۱۰۰۸۰۰۹خريد دستگاه بچينگ توليد جدول و بتن پروژه طرح توليد سنگ مصنوعی با رعايت قوانين اداری و مالی شهرداری اقدام
گردد.
-۲-۱مقرر گرديد مکان باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری زابل جهت پياده روی دو چرخه سواری بانوان در روزهای يکشنبه  ،سه شنبه و پنج
شنبه از ساعت  ۹صبح لغايت  ۱۸در اختيار بانوان محترم قرار گيرد و اقدامات الزم توسط شهرداری محترم صورت پذيرد.
-۱نامه شماره  ۳۹۰۳۰مورخ  ۹۷/۱۲/۵شهرداری در خصوص تعمير موتور بيل بکهور و غلطک ويبره از طريق نماينده خدمات پس از فروش
در صحن علنی شورا بررسی گرديد و با توجه به اينکه شرکت هپکو تنها وارد کننده و تامين کننده قطعات در کشور می باشد باتفاق آراء به منظور
تعمير با شرکت فوق مصوب گرديد.
-۲نامه شماره  ۲۸۷۱۷مورخ  ۹۷/۱۲/۲شهرداری در خصوص پرداخت کارکرد خاور کمپرسی شخصی در شش ماهه اول سال  ۹۷در صحن
علنی شورا بررسی گرديد و با توجه به دليل کمبود ماشين آالت جمع آوری زباله و نخاله  ۴دستگاه خاور کمپرسی شخصی از سال  ۹۴با
شهرداری قرارداد بصورت اجاره در واحدهای فضای سبز و نواحی دوگانه مشغول بکار بوده اند که با اتمام قرارداد آنها در پايان سال  ۹۶و به
جهت حساسيت جمع آوری به موقع زباله های خانگی و نخاله ها معاونت خدمات شهری درخواست تمديد قرارداد که به دليل حسابرسی پرونده ها

از طرف سازمان بازرسی در اوايل سال  ۹۷و مشکالت بوجود آمده انعقاد به موقع قراردادها محقق نشده باتفاق آراء با پرداخت حق الزحمه
مالکين خودروهای مذکور طبق قرارداد های سال  ۹۶موافقت گرديد.
ضمنا” مستندات به پيوست ارسال می گردد.
-۱بازگشت بنامه شماره  ۳۷۰۴۰مورخ  ۹۷/۱۱/۱۶شهرداری در خصوص تعيين تکليف پالک  ۹۹۱فرعی از يک اصلی در صحن علنی شورا
مطرح باتفاق آراء مصوب گرديد شهرداری و ديگر مالکين مشاعی پس از تعيين تکليف مالکيت شان بر پالک موصوف برابر کروکی –تفکيکی و
اسناد رسمی برابر سهم مالکانه با توجه به اينکه کليه اراضی در محدود آرامستان در حق مالکانه شهرداری از محل مازاد که ثبت بنام شهرداری
گرديده ميباشد تعيين تکليف نهايی به ارائه کروکی تفکيکی ميباشد که قبال” در راستای ماده واحده  ۱۳۴۳و ماده  ۱۰۱قانون شهرداريها و ماده
 ۱۵۴اداره ثبت به تائيد و مهر اداره توسعه و نوسازی شهرداری اقدام الزم قانونی انجام گردد.
-۲نامه شماره  ۳۶۲۸۱مورخ  ۹۷/۱۱/۱۰شهرداری در خصوص بيمه تکميلی درمان کليه پرسنل شهرداری و سازمان های تابعه در صحن علنی
شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعايت نکات ذيل مصوب گرديد:
-۲-۱موضوع از طريق برگزاری مناقصه اقدام گردد.
-۲-۲مقرر گرديد که  % ۵۰مبلغ توسط شهرداری از محل برنامه خدمات شهری و اداری ماده  ۵رديف اعتباری  ۲۰۵۱۶کمک رفاهی  ،تامين
اعتبار و  % ۵۰باقيمانده از حقوق ماهيانه پرسنل کسر و به حساب بيمه تکميلی درمان پرداخت شود.
-۲-۳در مورد سازمان ها توابع شهرداری مقرر گرديد  % ۵۰سهم سازمانها از محل کمکهای شهرداری پرداخت گردد.
-۲-۴مقرر گرديد بيمه تکميلی درمانی برای شاغلين در شهرداری و سازمانهای تابعه انجام و بيمه افراد تبعی بصورت اختياری می باشد.
- ۱نامه شماره  ۳۶۴۸۹مورخ  ۹۷/۱۱/۱۳شهرداری با موضوع مناقصه پاکات جمع آوری حمل زباله های شهری در سطح شهر در صحن علنی
شورا مطرح و با توجه به دو نوبت آگهی در تاريخ های  ۹۷/۹/۲۷و ۹۷/۱۰/۱۸و عدم استقبال به اتفاق آراء با ترک تشريفات موافقت گرديد.
تبصره– ۱ :قرارداد نهايی به شورا جهت بررسی ارسال گردد.
تبصره -۲در قرارداد صرف و صالح شهرداری رعايت گردد.
-۲نامه شماره  ۳۸۸۳۶مورخ  ۹۷/۱۲/۴شهرداری زابل مبنی بر بدهی شهرداری نسبت به آقايان معين افشار و داور به موضوعيت بازگشايی
بلوار کارگر شمالی در صحن علنی شورا مطرح گرديد و با توجه به بند ( )۲صورتجلسه مورخ  ۹۷/۱۱/۲۸فی مابين اقايان معين افشار وداور در
جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گرديد مبلغ يکصد ميليون تومان ماهيانه به نامبردگان پرداخت گردد.
تبصره :و پس از پرداخت بدهی مالکين موظف بر انتقال سند به شهرداری زابل اقدام نمايند .
-۳نامه شماره /۵ب مورخ  ۹۷/۱۱/۳رئيس کميسيون بهداشت شورای اسالمی شهر بانضمام صورتجلسه شماره  ۵مورخ ۹۷/۱۱/۱کميسيون
مذکور مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد:
-۳-۱مقرر گرديد شهرداری با هماهنگی ساير دستگاههای اداری ذيربط نسبت به نظارت و کنترل قصابانی که در محل نامناسب و بدون کنترل
مرکز بهداشت در منزل خصوصا خيابان فرهنگ نسبت به ذبح دام اقدام می نمايند جلوگيری بعمل آيد اميد است که چهره خيابان فوق با اين کار
آراستگی گذشته را بدست آورد.
- ۱نامه شماره  ۳۷۰۳۹مورخ  ۹۷/۱۱/۱۶شهرداری مبنی بر اضافه کار به کاربرهای سوخت در صحن علنی شورا مطرح و بر اساس نامه
شماره  ۵۴۴۲۸مورخ  ۹۷/۱۰/۲۹سازمان شهرداری ها و دهياريهای کشور به اتفاق آراء با پرداخت اضافه کار موافقت گرديد.
-۲نامه شماره  ۳۷۷۱۵مورخ  ۹۷/۱۱/۲۵شهرداری در خصوص درخواست آقای اسماعيل کوهکن نيا جهت واگذاری امتياز نانوايی شهرداری
بصورت استيجاری در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء واگذاری بصورت مزايده برابر ضوابط اداری و مالی شهرداری اقدام گردد.
-۳-۱نامه شماره  ۳۶۸۲۲مورخ  ۹۷/۱۱/۱۵شهرداری با موضوع حسابرسی سالهای  ۹۷/۹۶شهرداری و سازمانها تابعه از طريق شرکت
حسابرسی بهنود حساب در صحن علنی شورا بررسی و با اتفاق آراء مصوب گرديد برابر قوانين مالی و اداری شهرداری اقدام گردد.
-۴-۱نامه شماره  ۳۹۴۸۵مورخ  ۹۷/۱۲/۷شهرداری در خصوص ساخت و نصب المان ورزشی کبدی در جلسه کميسيون مطرح مقرر گرديد به
پاس ارج نهادن و شناساندن منطقه به اين ويژگی شاخص به شهروندان و گردشگران در يکی از مناطق پر تردد شهر نسبت به نصب آن اقدام
گردد.
- ۱-۱نامه شماره  ۳۶۳۵۲مورخ ۹۷/۱۱/۱۲شهرداری در خصوص منزل آقای هادی رضائی به استناد و سوابق مدارک موجود به اطالع
ميرساند:
شهرداری با مقدار  ۲۲۰۰۰متر مربع پالک– ۱/۱۱۰۳شهرداری ا صلی واقع در بخش دو به استناد وکالتنامه شماره  ۱۷۸۷۹مورخ
( ۵۷/۱۰/۲۳تصوير پيوست ) در راستای نامه شماره  ۷۵۱۴مورخه  ۵۷/۱۱/۹به آقای علی آرمند واگذار نموده است.
آقای آرمند براساس قولنامه محلی کليه حق السهم خود را به افراد غير واگذار نموده است.برابر صورت مجلس تفکيکی برخی از قطعات فروخته شده در حق السهم شهرداری قرار گرفته است ( صورتجلسه تفکيکی پيوست ) از آن جملهملک آقای هادی رضائی.
آقای رضائی به جهت بنا ی قديمی ساخت و مجوز آب و برق در خواست انتقال سند را درراستای موارد اعالمی و مبايعه نامه که چندين دستتغيير مالک يافته از شهرداری نموده است
اقدام در راستای ضوابط و مقررات می بايستی با توجه به اعيانات و مستحدثات و فيش آب و برق و بنا که قبل از سال  ۶۶ميباشد به مجوزصدور سند بنام مشاراليه پس از دريافت ملک برابر نرخ کارشناسی صادر می نموده است.
 شهرداری اشتباها” از طريق مالک صاحب اعيان سند بنام خود صادر و در انتقال بنام اعيانی با مشکل مواجعه ميگردد که موضوع به شورایاسالمی شهر ارسال و مصوبه شورای اسالمی شهر مخالفت از طريق کميسيون تلفيق قرار می گيرد و اعالم ميگردد امالک شهردری فقط از طريق
مزايده امکان پذير ميباشد لذا موضوع با توجه به مواد ماده واحد سال  ۱۳۴۳و ائين نامه اجرايی آن و ماده  ۱۰۱ش پاسخ نامبرده می بايستی
بصورت مجوز ثبتی صورت ميگرفته که نگرفته است پيشنهاد ميگردد ارزش ملک به قيمت روز با توجه به ساخت و ساز قبل از سال  ۶۶و
همچنين وکالتنامه رسمی و قبض آب و برق برابر نظريه کارشناسی رسمی در يافت و سند صادره بنام شهرداری بنام مشاراليه اقاله گردد .
تبصره:در صورت مراجعه افراد از اين پالک طبق مصوب فوق الذکر اقدام گردد.

- ۲-۱نامه شماره  ۳۶۴۱مورخ  ۹۷/۱۱/۹شهرداری در خصوص در خواست آقای غالم پريشاندل به استناد سوابق سوابق و مدارک موجود به
اطالع ميرساند:
–آقای غالم پريشاندل در سال  ۸۰از طريق مزايده مقدار  ۳۴/۵۰متر مربع از محل پالک – ۱/۰۰۲اصلی برابر کروکی پيوست از قرار هر متر
مربع  ۱/۳۸۰/۰۰۰لایر برنده شده است.
نامبرده نسبت به نيمی از کل مبلغ ارزش قطعه ملک فوق الذ کر برابر فيشهای تصوير پيوست اقدام نموده است.نامبرده ازآن تاريخ تاکنون نسبت به پرداخت باقيمانده ارزش ملک اقدام ننموده است.مشاراليه در خواست ثبت و دريافت الباقی ارزش ملک را از شهرداری دارد.شهرداری به لحاظ اينکه موضوع حل شود از بابت نيمی که ارزش ملک دريافت داشته با سود بانکی تا حال محاسبه نمايد ونيم ديگر ديگر برابرنظريه کارشناسی مجدد محاسبه و از سوی خريداری پرداخت گردد سپس شهرداری نسبت به انتقال سند پس از طی تشريفات قانونی از طريق
دفاتر اسناد رسمی اقدام نمايد.
تبصره:مابقی زمين به نرخ کارشناسی به نامبرده واگذار گردد.
-۱نامه شماره  ۳۷۵۷۲مورخ  ۹۷/۱۱/۲۴شهرداری در خصوص عقد قرارداد با پيمانکار حمل زباله به محل دفن رامشار در جلسه علنی شورا
مطرح و با توجه به شرايط و مشکالت خاص و حساسيت موضوع حمل زباله های خانگی به دليل رعايت مسائل بهداشتی و زيست محيطی از
ايستگاه موقت به محل دفن (رامشار )شهرداری و استعالم از باربری سيستان گواه دراين خصوص و باتفاق آراء با  ۱۰درصد(ده درصد) افزايش
نسبت به قرارداد قبلی موافقت گرديد.
تبصره :اين قرارداد تا پايان مرداد ماه  ۹۸اعتبار دارد.
-۱-۱نامه شماره  ۴۰۳۷۴مورخ  ۹۷/۱۲/۱۴شهرداری بانضمام يک جلد بودجه پيشنهادی سال  ۱۳۹۸شهرداری زابل به مبلغ
 ۶۴۲ /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر در جلسه شورا مطرح و ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص درآمد و طرحهای پيش نهادی و طرحهای درآمدی
باتفاق آراء مصوب گرديد.
-۱نامه شماره  ۴۲۵۹۷مورخ  ۹۷/۱۲/۲۷شهرداری زابل مبنی بر واگذاری سالن سر پوشیده واقع در پارک ملت به افراد حقیقی یا حقوقی در صحن
علنی شورا بررسی و با کلیات موضوع موافقت گردید.
تبصره:
الف :صرفه و صالح و رعایت قوانین مالی و اداری شهرداری در نظر گرفته شود.
ب:قرار داد نهایی به منظور بررسی و تائید به این شورا ارسال گردد.
-۲نامه شماره  ۱۱۰۰مورخ  ۹۸/۱/۱۹شهرداری زابل در خصوص معرفی نمایندگان شورای اسالمی شهر در کمیسیون ساماندهی مشاغل مزاحم
شهری در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء آقایان گلزار سرگلزایی و احمد میر انتخاب و معرفی گردیدند.
-۱نامه شماره  ۱۳۲مورخ  ۹۸/۱/۶شهرداری زابل مبنی بر بيمه اموال منقول و غير منقول شهرداری و سازمانهای وابسته در برابر خطرات
آتش سوزی و حوادث طبيعی و همچنين بيمه مسئوليت پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته در صحن علنی شورا بررسی و به اتفاق آراء با
رعايت قوانين مالی و اداری وبرگزاری مناقصه موافقت گرديد.
-۲نامه شماره  ۷۲۲مورخ  ۹۸/۱/۱۸شهرداری زابل مبنی بر درخواست شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان به منظور اجاره استرابوردهای
در سطح شهر به مدت  ۳ماه در صحن علنی شورا مطرح ضمن موافقت مقرر گرديد رعايت قوانين مالی و اداری شهرداری در قرارداد منظور
گردد.
- ۱نامه شماره  ۷۲۳مورخ  ۹۸/۱/۱۸شهرداری در خصوص اخذ مبلغ  ۷۵۰۰لایر بابت حق شرکت پژوهشی ناجا در صحن علنی شورا مطرح و با
توجه به نامه شماره  ۲۷مورخ  ۹۸/۱/۷سازمان مدیریت حمل ونقل و نامه شماره  ۶۳۴۰۰مورخ  ۹۵/۱۲/۱۶مدیر کل محترم دفتر حمل ونقل
عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره  ۸۵۵۲۵مورخ  ۹۷/۱۲/۲۷مدیر کل محترم دفتر فنی امور عمرانی
و حمل و نقل ترافیک استانداری س و ب باتفاق آراء با پرداخت مبلغ فوق موافقت گردید.
-۲نامه شماره  ۱۰۸۶۶مورخ  ۹۸/۱/۲۰شهرداری مبنی بر اجرای ماده  ۴۳آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  ۱۳۴۶و اطالعات بعدی آن در
خصوص دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به نامه شماره  ۲۵۴۵۹مورخ  ۹۶/۲/۲۰وزیر محترم
کشور با اجرای دستورالعمل و افتتاح حساب بااتفاق آراء موافقت گردید.
-۱نامه شماره  ۴۲۴۶۱مورخ  ۹۷/۱۲/۲۷شهرداری زابل بانضمام یک نسخه از بودجه سال  ۱۳۹۸سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
زابل به مبلغ  ۵۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید.
-۲نامه شماره  ۴۲۴۶۱مورخ  ۹۷/۱۲/۲۷شهرداری زابل بانضمام یک نسخه از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
زابل در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید.
-۱نامه شماره  ۱۹۳۳مورخ  ۹۸/۱/۲۷شهرداری محترم در خصوص شهروندانی که اقدام به زیبا سازی و کاشت و نگهداری نهال در محل سکونت
خود نموده اند در جلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید به جهت تشویق و ترغیب سایر شهروندان و تقدیر و تشکر از شهروندان
محترمی که در محل سکونت خود اقدام به کاشت و نگهداری نهال در  ،کوچه و پیاده رو نموده اند چنانچه در سال جاری ( )۹۸به جهت عوارض
نوسازی به شهرداری مراجعه نمایند با ارائه مستندات از تخفیف پنجاه درصدی عوارض نوسازی سال  ۹۸بهره مند گردند.

- ۱نامه شماره  ۴۲۰۱۶مورخ  ۹۷/۱۲/۲۰شهرداری با موضوع درخواست آقای محمد امين قويدل شهرکی و درخواست نامبرده به منظور تمديد
اجاره غرفه واقع در پارک يعقوب ليث به مدت  ۴ماه در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت گرديد برابرآئين نامه مالی و اداری شهرداری
اقدام گردد.
-۲نامه شماره  ۴۰۹۱۵مورخ  ۹۷/۱۲/۱۹شهرداری موضوع پرداخت حقوق و مزايای حميداله چشم نور گرگيچ بعنوان مکانيک خودرو سنگين
در صحن علنی شورا مطرح گرديد نامبرده بر اساس قرارداد شماره  ۱۲۸/۴۷۲۶۵مورخ  ۹۷/۱۱/۲۵از طريق سازمان آتش نشانی از مورخ
 ۹۶/۸/۳لغايت پايان  ۹۶/۱۲/۲۹فعاليت داشته و تمامی حقوق و مزايای خويش را دريافت نموده با توجه به اينکه بعد از قرارداد از تاريخ
 ۹۷/۱/۱لغايت  ۹۷/۴/۶بر اساس ليست کارکرد فعاليت داشته به اتفاق آراء با پرداخت دستمزد نامبرده موافقت گرديد.
- ۱نامه شماره  ۱۶۹۵مورخ  ۹۸/۱/۲۵شهرداری مبنی بر اجاره غرفه های واقع در خيابان شهيد پهلوان در صحن علنی شورا بررسی باتفاق
آراء با رعايت نکات قيد شده ذيل موافقت گرديد:
الف-مبلغ وديعه يکصد ميليون لایر برای هر غرفه
ب-اجاره بهای برابرنرخ کارشناسی
ج-افزايش بهای ساالنه اجاره طبق شاخص نرخ تورم
د-اجاره غرفه ها به مدت يکسال و تا پنج سال قابل تمديد می باشد.
- ۲نامه شماره  ۱۸۷مورخ  ۹۸/۱/۶شهرداری با موضوع ميزان طلب آقايان محسن بزی به مبلغ ۴۸/۰۰۰ /۰۰۰ميليون لایر  ،سلطان سراوانی
 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ميليون لایر و دادخدا بروته مبلغ  ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ميليون لایر بابت حمل زباله از محل ايستگاه موقت به محل دفن در اراضی
رامشار بررسی گرديد و با توجه به مستندات پيوستی با پرداخت مبالغ فوق الذکر از محل رديف اعتباری  ۵۳۱۰۰۵۰۰۱طرح احداث پارک و
ايجاد فضای سبز به اتفاق آراء موافقت گرديد.
- ۱نامه شماره  ۳۴مورخ  ۹۸/۱/۵شهرداری با موضوع نرخنامه و کدهای درآمدی و تخلفات تاکسی وانت بارها و تعرفه خودروهای ديزلی باری
مسافر بری پيشنهادی  ۹۸سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر در جلسه کميسيون مطرح و با اتفاق آراء با تعرفه پيشنهادی موافقت گرديد.
- ۲نامه شماره  ۴۱۳۸۸مورخ  ۹۷/۱۲/۲۱شهرداری در خصوص افراز ملک خانم عفت رضايی واقع در خيابان امام خمينی  ۴۸و پالک ثبتی
 -۱۰۰۳اصلی ،
-۳نامه شماره  ۴۱۳۸۷مورخ  ۹۷/۱۲/۲۱شهرداری در خصوص افراز ملک آسيه رضايی واقع در خيابان امام خمينی  ۴۸و پالک ثبتی -۱۰۰۳
اصلی و
در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری به اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۲۳۵۸مورخ  ۹۸/۱/۳۱شهرداری در خصوص افراز ملک آقای عليرضا ميرشکار واقع در خيابان سام شرقی  ۱۷و پالک ثبتی
 ۲۲۶۱و
-۲نامه شماره  ۳۶۳۲۴مورخ  ۹۷/۱۱/۱۰شهرداری در خصوص افراز ملک خانم عصمت نجاری واقع در خيابان بختياری  ۸و پالک ثبتی
 -۱/۲۶اصلی و
در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری به اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۳نامه شماره  ۹۸/۳۲۴۴مورخ  ۹۸/۲/۸شهرداری در خصوص صورتجلسه  ۹۸/۲/۷و پيرو صورتجلسه  ۹۶/۱۲/۷و بند  ۲تفاهم نامه شماره
 ۱۱۸۴۷مورخ  ۹۷/۴/۴بند يک و تبصره ذيل آن با توجه به توضيحات مسئول محترم واحد موتوری شهرداری در خصوص صرفه وصالح در
جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت تبصره بند  ۲صورتجلسه موضوع استرداد  ۷دستگاه موجود در شرکت مبارز به شهرداری اجازه داده
ميشود برابر قانون وصرفه وصالح شهرداری از شرکتهای موجود استعالم و نسبت به باسازی و تعميرات و غيره اقدام نمايد.
- ۱نامه شماره  ۴۲۹۴۰مورخ  ۹۷/۱۲/۲۸شهرداری درخصوص افراز ملک آقای غالمرضا زينلی واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی شمالی
روبروی جوشکاری نظری وپالک  ۱۰۰۱فرعی ،
-۲نامه شماره  ۴۲۸۰۹مورخ  ۹۷/۱۲/۲۸شهرداری در خصوص افراز ملک آقای حسينعلی سارانی واقع در شهر زابل ميدان امام رضا (ع)
کوچه امام رضا( ،) ۴
-۳نامه شماره  ۴۲۸۱۰مورخ  ۸۷/۱۲/۲۸شهرداری در خصوص افراز ملک آقای ناصر قادر سارانی واقع در شهر زابل پالک ثبتی شماره
-۱۸۷اصلی و
در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری به اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۴۱۴۱۷مورخ  ۹۷/۱۲/۲۱شهرداری زابل موضوع قرارداد شماره  ۴۱۳۷مورخ  ۹۷/۱۲/۲۱فی مابين شهرداری زابل و آقای
محمدرضا عارفی درصورت ارائه کروکی تفکيکی از سوی مالک و اعمال ماده  ۱۰۱ق ش و برآورد بودجه در راستای طرح مصوب در جلسه
علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعايت ضوابط و مقررات مالی قانون شهرداريها با ارزش قبل ازاجرای طرح موافقت گرديد.
-۲نامه شماره  ۴۱۴۹۳مورخ  ۹۷/۱۲/۲۳شهرداری زابل با موضوع درخواست شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری شهرستان زابل با
صدور مجوز انتقال اعيان به مساحت  ۸۲۰۰متر مربع از مساحت  ۲۰/۰۰۰متر مربع از پالک -۱۳۸۵/۲اصلی قبل از اعمال دريافت حق سرانه
در راستای ماده  ۱۰۱و ارزش عرصه در راستای ماده واحده سال  ۱۳۴۳درصورتيکه تعهد نامه محضری مبنی براينکه پس ازدريافت سند
اعيانی نسبت به خريد عرصه و پرداخت سرانه اقدام نمايند درجلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت گرديد.

-۱نامه شماره  ۹۸/۳۲۰۱مورخ  ۹۸/۲/۷شهرداری زابل به مناسبت گراميداشت روزشهيد و نکوداشت اين روز عزيز و تجليل از مقام شامخ
شهيدان بزرگواردرراستای پاسداشت صبرو شکيبايی خانواده شهيدان و جانبازان شاغل درشهرداری زابل مبلغ  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰لایر درجلسه علنی
شورا مطرح و به اتفاق آراء موافقت گرديدازمحل هزينه های اداری وخدمات شهری ماده  ۵رديف  ۲۰۵۰۵تجليل بعمل آيد.
-۲نامه شماره  ۹۸/۳۱۹۸مورخ  ۹۸/۲/۷شهرداری درخصوص گراميداشت ميالد باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز و تجليل
از جانبازان شاغل در شهرداری آقايان عليرضا ضابطی و داودجانی پوربا اهدای مبلغ پانزده ميليون لایر در جلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق
آراء موافقت گرديد.
-۳نامه شماره  ۳۱۱۲مورخ  ۹۸/۲/۷شهرداری زابل موضوع بند يک صورتجلسه شماره  ۱۴۶مورخ  ۹۷/۱۲/۱۱شورای اسالمی
شهردرخصوص قرارداد شماره  ۱۱مورخ  ۹۸/۱/۵فی مابين شهرداری زابل و آقای رضاژاسمی درخصوص جمع آوری زباله شهر زابل و حمل
تا ايستگاه انتقال(تصويرقرارداد پيوست)درجلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با قرارداد مذکور موافقت گرديد.
-۴نامه شماره  ۹۸/۳۶۸۱مورخ  ۹۸/۲/۱۱شهرداری زابل موضوع بند يک صورتجلسه شماره  ۱۴۶مورخ  ۹۷/۱۲/۱۱شورای اسالمی
شهردرخصوص قرارداد شماره  ۹۸/۳۶۸۱مورخ  ۹۸/۲/۱۰فی مابين شهرداری وآقای محمدپودينه ابراهيمی در خصوص جمع آوری زباله شهر
زابل و حمل تا محل ايستگاه انتقال (تصويرقراردادپيوست)درجلسه علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با قرارداد مذکور موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۳۹۹۸مورخ  ۹۸/۲/۱۲شهرداری بانضمام يک جلد بودجه پيشنهادی سال  ۱۳۹۸سازمان حمل ونقل و بار مسافر شهرداری
زابل به مبلغ  ۳۹/۸۱۴/۰۰۰/۰۰۰لایر در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب گرديد.
نامه شماره  ۲۷۷۳مورخ  ۹۸/۲/۲۲شرکت آب و فاضالب زابل موضوع برآورد تبصره  ۳آب بهاء در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراءبمدت يک سال از تاريخ مصوبه بشرح ذيل که قابليت اجرايی بعد از مراحل قانونی دارد موافقت گرديد.
تبصره-۱کسانيکه قبض آب مصرفی آن تا مبلغ پانصد هزار لایر مصرف آب در بازه زمانی  ۴۵روزه باشد مبلغ  ۳۰/۰۰۰لایر بابت تبصره آبفا
اضافه گردد.
تبصره-۲کسانيکه قبض آب مصرفی آنان از  ۵۰۰/۰۰۰لایر به باال در بازه زمانی  ۴۵روزه باشد مبلغ  ۵۰/۰۰۰لایر بابت تبصره  ۳آبفا اضافه
گردد.
تبصره-۳برای اماکن آموزشی  ،عمومی  ،اداری  ،آب آزاد  ،ايستگاه  ROآب شيرين مبلغ  ۱۰۰/۰۰۰لایر بابت تبصره  ۳آبفا اضافه گردد.
تبصره -۴بابت اماکن فرهنگی  ،خيريه  ،نانوايی  ،گرمابه  ،تجاری مصارف اشتراکی بابت تبصره  ۳آبفا مبلغ  ۵۰/۰۰۰لایر اضافه گردد.
تبصره  -۵بابت اماکن صنعتی از قبيل کارواش و يا کارخانه يخ و غيره بابت تبصره  ۳مبلغ  ۲۰۰/۰۰۰لایر اضافه گردد.
تبصره  -۶مقرر گرديد در پايان هر سال هزينه های دريافت شده با نظارت شورای شهر طی موافقت نامه ای در خصوص رفع مشکالت آب و
فاضالب هزينه و گزارش آن نيز به شورای شهر ارائه گردد.
۱
-۱نامه شماره  ۹۸/۴۹۹۱۳مورخ  ۱۳۹۸/۲/۱۹شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای محسن صادقی واقع در شهر زابل خيابان قلنبر ۳
داخل کوچه سمت راست و پالک ثبتی  -۱/۶۴۹اصلی
-۲نامه شماره  ۹۸/۴۹۹۱۵مورخ  ۱۳۹۸/۲/۱۹شهرداری زابل در خصوص افراز ملک خانم اعظم قنبری واقع در شهر زابل خيابان قلنبر ۳
داخل کوچه سمت راست و پالک ثبتی  -۱/۶۴۹اصلی
در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحد قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری با اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۴۹۱۴مورخ  ۹۸/۲/۱۹شهرداری در خصوص افراز ملک خانم حميده فيروزی جهانتيغ واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
شمالی و پالک  -۱۰۰۱اصلی
-۲نامه شماره  ۹۸/۴۹۱۷مورخ  ۹۸/۲/۱۹شهرداری در خصوص افراز ملک خانم حميده فيروزی جهانتيغ واقع در شهر زابل خيابان امام خمينی
شمالی پالک  -۱۰۰۱اصلی
در جلسه رسمی شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحد قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق
مالکانه مالک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری با اتفاق آراء موافقت گرديد.
نامه شماره  ۹۸/۶۴۶۸مورخ  ۹۸/۲/۳۰شهرداری زابل در خصوص خريد لوازم يدکی در سالهای  ۹۶و ۹۷به ارزش ريالی ۵۸۱/۴۵۸/۰۰۰لایر به تعداد  ۱۷فقره فاکتور از آقای ميثم اله وردی زاده ممقانی (فروشگاه لوازم يدکی بنز) نموده در جلسه شورا مطرح و با توجه به مدارک
پيوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت گرديد.
تبصره :باستناد برگ درخواست خريد مورخ  ۹۶/۱۱/۴واحد اعتبارات از محل خدمات عمرانی ايجاد تاسيسات درآمد زا با کد  ۳۸۱۱۰۷۸پرداخت
گردد.
-۲نامه شماره  ۸۹/۶۴۶۹مورخ  ۹۸/۲/۳۰شهرداری زابل در خصوص خريد روغن موتور در سال  ۹۷به ارزش ريالی  ۲۴۳/۳۴۱/۲۵۰لایر
به تعداد  ۱۳فقره فاکتور از آقای مزدک سرگلزايی نموه در جلسه شورا مطرح و با توجه به مدارک پيوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت
گرديد.
تبصره :باستناد برگ درخواست خريد مورخ  ۹۷/۷/۵واحد اعتبارات از محل خدمات اداری خريد لوازم يدکی ماشين آالت با کد  ۲۰۷۰۳پرداخت
گردد.
نامه شماره  ۹۸/۶۴۷۱مورخ  ۹۸/۲/۳۰شهرداری زابل در خصوص خريد  ۱۳۰۰تن شن بادامی در مورخ  ۹۶/۹/۱به ارزش ريالی ۲۲۱/۵۳۳/۸۰۰به پيمانکاری آقای محمد پودينه که از مورخ  ۹۷/۲/۲لغايت  ۹۷/۲/۲۹تخليه بار صورت گرفته در جلسه شورا مطرح و با
توجه به مدارک پيوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت گرديد.
تبصره :باستناد برگ درخواست خريد مورخ  ۹۶/۹/۱واحداعتبارات از محل خدمات عمرانی حمل ونقل و بهبود امور شهری با کد ۳۳۰۱۰۴۱
پرداخت گردد.

-۲نامه شماره  ۹۸/۶۴۷۴مورخ  ۹۸/۲/۳۰شهرداری با موضوع تعمير ماشين آالت راهسازی (لودر ، ۱۲۰گريدرتايتان و غلطک ويبره در
جلسه علنی شورا مطرح گرديد و با توجه به نياز مبرم و صرفه و صالح شهرداری باتفاق آراء با درخواست شهرداری موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۶۴۷۳مورخ  ۹۸/۲/۳۰شهرداری زابل در خصوص متمم قرارداد شماره  ۲۲۷۵۵مورخ  ۹۶/۷/۱۲موضوع حمل و تخليه
آسفالت در معابر شهری به پيمانکاری آقای محمد پودينه درسال  ۹۶به ارزش  ۸/۰۲۲/۸۲۰لایر در جلسه رسمی شورا مطرح و با توجه به
مدارک پيوستی باتفاق آراء با پرداخت وجه موافقت گرديد.
تبصره :باستناد دستور واحد اعتبارات شهرداری از محل خدمات عمرانی حمل و نقل و بهبود عبور ومرور شهری با کد  ۳۳۰۱۰۲۹پرداخت
گردد.
نامه شماره  ۹۸/۷۷۰۵مورخ  ۹۸/۳/۸شهرداری زابل با موضوع تعمير و بازسازی تعداد پنج دستگاه مزدا  ۲۰۰۰در خارج از استان در صحنعلنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با توجه به عدم نمايندگی مجاز در استان با تعمير و بازسازی خودروها موافقت گرديد.
نامه شماره  ۹۸/۴۰۸۴مورخ  ۹۸/۳/۱۲شهرداری با موضوع قرارداد شهرداری زابل با سازمان پسماند سيستان به منظور دفن زباله در سال ۹۸در صحن علنی شورا مطرح و با اتفاق آراء با انعقاد قرارداد موافقت گرديد و مقرر گرديد قرارداد نهايی به منظور بررسی و تاييد نهايی به اين
شورا ارسال گردد.
–نامه شماره  ۹۸/۷۶۸۸مورخ  ۹۸/۳/۷شهرداری با موضوع تبديل دو دستگاه ايسوز  ۶و ۵/۲تن به کمپرسی و نصب يکدستگاه لجن کش
روی شاسی ايسوز در صحن علنی شورا مطرح گرديد با توجه به اينکه در سطح شهرستان امکانات برای تغيير و تعمير ماشين آالت موصوف
وجود ندارد با رعايت صرفه و صالح شهرداری به اتفاق آراء با موضوع مطروحه موافقت گرديد.
نامه شماره  ۹۸/۷۸۷۵مورخ  ۹۸/۳/۹شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای اميرحمزه نارويی واقع در شهر زابل خيابان شهيد باقری ۳۳
و پالک ثبتی  -۱۱۲۴اصلی
در جلسه شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها وحقوق مالکانه
موافقت گرديد.
ملک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری بااتفاق آراء
نامه شماره  ۹۸/۹۵۳۰مورخ  ۹۸/۳/۲۵شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای حبيب اله قادر آتشگر واقع در شهر زابل ميدان يعقوب ليثبطرف ترمينال و پالک ثبتی  -۱/۴۱۹۳اصلی
-۲نامه شماره  ۹۸/۹۷۹۸مورخ  ۹۸/۳/۲۶شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای براتعلی رنجور واقع در شهر زابل بلوار کارگر شمالی و
پالک  -۱/۹۹۱اصلی
در جلسه شورا مطرح و با عنايت به تبصره يک ماده واحد قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق مالکانه
ملک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
نامه شماره ۹۸/۹۶۱۴مورخ  ۹۸/۳/۲۵شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای پرويز خدادادی قاسمی واقع در شهر زابل بلوار ارتش –ارتش  ۷تقاضای افراز از پالک ثبتی  -۹/۹۲۵اصلی.
-۲نامه شماره  ۹۸/۹۸۷۲مورخ  ۹۸/۳/۲۷شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای ملک مهران پودينه واقع در شهر زابل خيابان مطهری
روبروی استاديوم ورزشی تقاضای افراز پالک ثبتی  -۱۱۳۵اصلی.
در جلسه شورا مطرح و باعنايت به تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها و حقوق مالکانه
ملک با صدور مجوز افراز و تفکيک با حفظ کاربری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱ابتدا درخصوص انتخاب هيات رئيسه شوراي اسالمي شهر زابل بحث و تبادل نظر گرديد و باتفاق آراء آقاي احمد مير بعنوان رئيس شورا و
آقای گلزار سرگلزايی بعنوان نائب رئيس  ،آقای مهدی سرگلزايی بعنوان منشي تعيين شدند.
-۱نامه شماره  ۹۸/۱۳۲۱۲مورخ  ۹۸/۴/۱۹شهرداری زابل با موضوع خريد لوازم و تعمير ماشين آالت شهرداری و اتش نشانی و پرداخت
بدهی به مبلغ  ۳۶/۱۸۷/۰۰۰مربوط به سال  ۹۷به آقای قلی پور در بيرجند در صحن علنی شورا مطرح گرديد و با توجه به مستندات و
فاکتورهای معتبر موجود به نام شهرداری و آتش نشانی با پرداخت بدهی به مبلغ  ۳۶/۱۸۷/۰۰۰در وجه آقای قلی پور به اتفاق آراء موافقت
گرديد ضمنا” مدارک بپيوست ايفاد می گردد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۱۱۰۱۱مورخ  ۹۸/۴/۴شهرداری زابل با موضوع تهاتر عوارض آقای مهدی دهمرده با توجه به اينکه نامبرده قبال” مبلغ
 ۳۸/۹۴۵/۰۰۰را بابت صدور پروانه پرداخت نموده و پرونده وی بعد از پرداخت به کميسيون ماده صد ارجاع و مبلغ  ۶۱/۸۱۲/۰۰۰جريمه
گرديده با توجه به درخواست نامبرده موضوع از طريق شهرداری به شورا ارسال که در جلسه علنی مطرح و باتفاق آراء مصوب گرديد الباقی
مابه التفاوت بابت کميسيون ماده صد تهاتر وپرداخت گردد (.مدارک بپيوست ارسال می گردد)
-۱نامه شماره ۹۸/۹۹۴۶مورخ  ۹۸/۳/۲۷شهرداری زابل موضوع خريد لوازم ميز وصندلی جهت راه اندازی سازمان سيما و منظر شهر
درجلسه مطرح و با توجه به اينکه در سال قبل خريداری شده از طريق رديف بودجه  ۴۲۰۰۴تعهدات و ماده ۰ ۲برنامه خدمات شهری در جلسه
مطرح و باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۲نامه شماره  ۹۸/۱۱۷۷۸مورخ  ۹۸/۴/۹شهرداری زابل در خصوص درخواست آقای ميثم خزاعی موضوع قرارداد ارسالی از شهرداری در
جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مخالفت گرديد.
- ۳نامه شماره  ۹۸/۱۲۱۰۷مورخ  ۹۸/۴/۱۱شهرداری زابل موضوع درخواست شهردار بنجار در خصوص عقد قرارداد جهت انتقال زباله
بصورت روزانه به محل دپوی شهر زابل در جلسه مطرح و باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۹۸/ ۱۱۹۳۷مورخه  ۹۸ /۴ /۱۰شهرداری زابل در خصوص درخواست حوزه علميه خواهران الزهرا (س) واقع در شهر زابل
تقاضای افراز از پالک  -۲۲۰۹اصلی
در جلسه شورا مطرح و با عنايت به تبصره  ۴ذيل ماده  ۱۰۱ق ش و رعايت تبصره  ۳ذيل ماده  ۲۶نوسازی و عمران شهری و قانون
استفساريه ماده ( )۲۶قانون فوق الذکر مصوب  ۱۳۹۷/۱/ ۱۶و ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها
مصوب  ۶۷/۸/۲۹با اصالحات بعدی بالمانع می باشد .با اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره ۹۷/۱۶۸۹۶مورخ  ۱۳۹۸/۵/۲۰شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای فريدون آزادمهر واقع در شهر زابل به آدرس بلوار
شهيد جهانتيغ-جهانتيغ  ۵از پالک ثبتی  –۱/۶۶۱اصلی

-۲نامه شماره ۹۷/۱۶۸۹۷مورخه ۹۸/۵/۲۰شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای فريدون آزادمهر واقع در شهر زابل به آدرس بلوار
شهيد جهانتيغ-جهانتيغ  ۵از پالک ثبتی  –۱/۶۶۱اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره  ۴ذيل ماده  ۱۰۱ق ش برابر با نرخ کارشناسی رسمی روز مشروط به اينکه مساحت کمتر
پانصد متر باشد با حفظ کاربری در راستای ماده واحد قانون تعيين و ضعيت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹
و اصالحات بعدی بالمانع می باشد .با اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره ۱۲۶۸۶/۱۳۹۸مورخ  ۱۳۹۸/۴/۱۵شهرداری زابل در خصوص افراز آقای سلطان سارانی واقع در شهر زابل تقاضای افراز پالک
 – ۱۸۷اصلی
-۲نامه شماره  ۱۲۰۷۰ /۱۳۹۸مورخه  ۹۸ /۴ /۱۱شهرداری زابل در خصوص افراز آقای رضا اکبری واقع در شهر زابل تقاضای افراز از
پالک  -۸۴۴اصلی
-۳نامه شماره  ۹۸/۹۸۷۲مورخ  ۹۸/۳/۲۷شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای ملک مهران پودينه واقع در شهر زابل خيابان مطهری
روبروی استاديوم ورزشی تقاضای افراز پالک ثبتی  -۱۱۳۵اصلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره  ۴ذيل ماده  ۱۰۱ق ش برابر با نرخ کارشناسی رسمی روز مشروط به اينکه مساحت کمتر
پانصد متر باشد با حفظ کاربری در راستای ماده واحد قانون تعيين و ضعيت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹
و اصالحات بعدی بالمانع می باشد .با اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۱۷۶۵۸مورخه ۹۸ /۵ /۳۰شهرداری زابل در خصوص افراز آقای سجاد ابراهيمی مقدم واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پالک
يک فرعی از  ۱۳۸۳ا صلی
-۲نامه شماره  ۱۶۸۹۸مورخه ۹۸ /۵ /۲۰شهرداری زابل در خصوص افراز آقای ساالر اسد کيخا نژاد واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پالک
 ۱۱۷۶/۱۰ا صلی
در جلسه علنی شورا مطرح و با عنايت به تبصره  ۴ذيل ماده  ۱۰۱ق ش برابر با نرخ کارشناسی رسمی روز مشروط به اينکه مساحت کمتر
پانصد متر باشد با حفظ کاربری در راستای ماده واحد قانون تعيين و ضعيت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداريها مصوب  ۱۳۶۷/۸/۲۹و
اصالحات بعدی بالمانع می باشد .با اتفاق آراء موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۱۳۵۴۸مورخ  ۹۸/۴/۲۳شهرداری بانضمام يک جلد (اصالحيه بودجه سال  ۱۳۹۷به مبلغ  ۴۱۲/۶۸۹/۰۰۰/۰۰۰لایر و يک
جلد تفريغ بودجه سال  ۱۳۹۷به مبلغ  ۴۱۲/۴۰۷/۰۰۰/۰۰۰لایر در جلسه کميسيون مطرح و باتفاق آراء مصوب گرديد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۱۱۵۲۸مورخ  ۹۸/۴/۶شهرداری زابل جهت ايجاد مجتمع رفاهی وفرهنگی خدمات و فروشگاه زنجيره ای و رستوران در
محل سوله واقع در پارک ملت در جلسه علنی مطرح و باتفاق آراء با رعايت صرفه و صالح شهرداری بصورت مزايده و رعايت ساير مقررات و
آيين نامه مالی و اداری با کليات موافقت گرديد و مقرر شد جهت تصميم نهايی نتيجه به شورا اعالم گردد.
-۲نامه شماره  ۹۸/۱۱۱۲۱مورخ  ۹۸/۴/۵شهرداری زابل در جلسه شورا مطرح که با افزايش توان کاری و بازدهی مطلوب جهت متوقف نمودن
ساخت و سازهای غير مجاز و رفع سد معبر نسبت به تامين نيروی نظامی از منطقه انتظامی بصورت روزانه و بطور ثابت در قبال پرداخت وجه
در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گرديد.
-۳نامه شماره  ۹۸/۱۰۹۰۸مورخ  ۹۸/۴/۳شهرداری در خصوص خريد شن و ماسه طی قرارداد شماره  ۳۸۸۷۹مورخ  ۹۶/۱۱/۴به
پيمانکاری آقای صادق بزی و با توجه به صورت وضعيت های سال  ۱۳۹۷و بسته شدن دفاتر مالی ساليانه شهرداری در جلسه علنی شورا مطرح
و با توجه به مستندات پيوست با پرداخت آن موافقت گرديد.
-۱نامه شماره  ۱۳۴۶۸مورخ  ۹۸/۴/۲۲شهرداری با موضوع درخواست واگذاری يک قطعه زمين جهت ساخت کتابخانه در محله اسالم آباد از
سوی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زابل در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به اينکه در طرح ستاد باز آفرينی قبال محل کتابخانه
فرهنگ سرا جانمايی شده با موضوع مطروحه باتفاق آراء مخالفت گرديد.
-۲نامه شماره  ۹۸/۱۹۳۸۱مورخ  ۹۸/۶/۱۶شهرداری با موضوع درخواست آقای عباس شهرکی مبنی براينکه دو سال قبل از شهرداری زابل ۶
حفره قبر تحويل گرفته و نسبت به پرداخت وجوه آنها اقدام ننموده ودر صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء با درخواست پرداخت وجوه به
ارزش نرخ زمان تحويلی مخالفت گرديد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۱۵۰۱۷مورخ  ۹۸/۵/۳شهرداری با موضوع اليحه تقسيط و تخفيف عوارض صدور پروانه در سال  ۱۳۹۸و در صحن علنی
شورا مطرح گرديد با توجه به ماده  ۵۹قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشورمطرح گرديد و به اتفاق آراء مصوب گرديد
طبق جدول ذيل اقدام نمايند.
الف – در خصوص تخفيف عوارض صدور پروانه
رديف
شرح
ميزان تخفيف
سال مورد نظر
۱
پرداخت ۱۰۰درصد عوارض محاسبه شده تا سقف  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر
۱۰درصد
۱۳۹۸
۲
پرداخت ۱۰۰درصد عوارض محاسبه شده تاسقف  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر
 ۱۵درصد
۱۳۹۸
۳
پرداخت ۱۰۰درصد عوارض محاسبه شده از  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر به باال
 ۲۰درصد
۱۳۹۸
-۱نامه شماره  ۹۸/۱۹۳۸۳مورخ  ۹۸/۶/۱۶شهرداری با موضوع تمديد قرارداد شماره  ۳۷۲۱۰مورخ  ۹۵/۱۱/۱۳فی مابين شهرداری و
مرحوم جهانگير راشکی از طرف فرزندايشان به نام حسينعلی راشکی در صحن علنی شورا مطرح گرديد از آنجائيکه طبق ضوابط و مقررات
شهرداری هر گونه واگذاری و اجاره از طريق مزايده به افراد حقيقی و حقوقی امکان پذير می باشد و از جهتی واگذاری قبلی بدون شرايط مزايده
به نامبرده انجام و نيز از طرف دوم قرارداد فوت نموده است باتفاق آراء مصوب گرديد که واگذاری از طريق مزايده و رعايت قوانين اداری و مالی
شهرداری بالمانع می باشد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۲۱۴۷۵مورخ  ۹۸/۷/۶شهرداری زابل با موضوع تامين نيروی فنی مورد نياز (تعمير کار سبک و سنگين و برقکار خودرو)
از طريق سازمان همياری شهرداری های استان در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به نياز و بازنشستگی نيروهای فنی واحد موتوری
(شهرداری) با اتفااق آراء موافقت گرديد.

-۱نامه شماره  ۹۸/۲۱۷۸۹مورخ ۹۸/۷/۹شهرداری با موضوع تامين مبلغ هفتادو پنج ميليون لایر برای خريد و تهيه هديه به منظور برگزاری
همايش پياده روی خانوادگی در صحن علنی شورا مطرح و با اکثريت آراء با پرداخت مبلغ هفتادو پنج ميليون لایر از محل رديف اعتباری ماده ۱۷
رديف  ۱۷۰۲مزايا و تشويق به منظور خريد و تهيه هدايا موافقت گرديد.
- ۱نامه شماره ۹۸/۲۱۶۵۳مورخ  ۹۸/۷/۸شهرداری زابل در خصوص افراز ملک آقای ياسين سارانی واقع در شهر زابل تقاضای افراز از پالک
 -۱/۱۰۸۵اصلی و باستناد نامه شماره  /۹۴۹۲ز مورخ  ۹۸/۶/۲اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زابل در جلسه علنی شورا مطرح و با
عنايت به تبصره  ۴ذيل ماده  ۱۰۱ق ش مشروط بر اينکه با طرح تفضيلی و جامع شهری مغايرتی نداشته باشد موافقت گرديد.
ضمنا” در صورتيکه مغايرتی با کاربری طرح داشته باشد وفق ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک مردم در طرحهای دولتی با اخذ تعهد اقدام
گردد.
-۱نامه شماره  ۹۸/۱۲۹۹۳مورخ  ۹۸/۴/۱۷شهرداری زابل با موضوع بدهی شهرداری به آقای محمد پودينه بابت خريد  ۱۳۰۰تن شن نخودی
در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به مستندات موجود از جمله:
-۱-۱درخواست خريد مورخ ۹۶/۸/۲۷
-۲-۱تخليه مصالح بر اساس صورت وضعيت ارائه شده از سوی مسئول عمران از مورخ  ۹۶/۱۲/۲۰لغايت  ۹۷/۲/۲جمعا به مبلغ
۱۸۳/۷۹۴/۷۹۰
-۳-۱بار نامه های موجود و ديگر مستندات با پرداخت مبلغ  ۱۸۳/۷۹۴/۷۹۰در وجه آقای محمد پودينه از محل ماده خدمات عمرانی با کد
 ۳۸۰۹۰۷۷باتفاق آراء موافقت گرديد.

