مصوبات شورا
 .صورتجلسه شماره  257مورخ 98/12/21

-1نامه شماره  40698مورخ  98/12/20شهرداری در خصوص بدهی شهرداری به کارخانه سیمان سیستان از سالهای  96و 97اقدام به خرید
سیمان به مبلغ  1/171/758/424ریال بصورت اعتباری نموده که با توجه به مشکالت پیش آمده در سال  97و ورود سازمان بازرسی تاکنون
اسناد بالتکلیف مانده و ثبت دفاتر حسابداری بعمل نیامده و با توجه به اسناد پیوستی و تائید مصرف سیمان توسط واحدهای مختلف شهرداری
در جلسه علنی شورا مطرح و با پرداخت مبلغ بدهی موافقت گردید .صورتجلسه شماره  258مورخ 98/12/27
-8متن مصوبه شورا:

-1نامه شماره  98/41660مورخ  98/12/27شهرداری زابل بانضمام نامه شماره  14150مورخ  98/12/25معاون
محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل در خصوص تدابیر در نظر گرفته شده و سیاستهای ابالغی در جهت
مبارزه با بیماری کرونا با توجه به لزوم کاهش مراجعات مردمی به شهرداری وبا توجه به مصوبه شماره /220ص
مورخ  98/9/16شورای اسالمی شهر زابل بابت تخفیفات عوارضات شهرداری در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق
آراء جهت تشویق شهروندان از ابتدای سال 1399بمدت سه 3/ماه عین مصوبه قبلی برای ماه اول  35درصد  ،ماه
دوم  30درصد و ماه سوم  25درصد در موارد ذکر شده موافقت گردید.
-1صدور پروانه تجاری  ،مسکونی ،پذیرش و بالکن و پیش آمدگی

 -2پروانه دیوارکشی

 -3آگهی تجاری

-4محوطه های روباز

 -5تعمیرات تجاری

 -6عوارضات خدمات نوسازی و جرایم دیرکرد

تبصره :همچنین مصوب گردید کلیه عوارض شهرداری تا پایان اردیبهشت ماه  99به نرخ مصوب سال  98محاسبه و اخذ گردد.

صورتجلسه شماره  259مورخ 99/1/9

 با توجه موضوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری در سطح شهر مصوب گردید کلیه پارکها تعطیل و حتی شب هانیز برق آنان قطع گردد.
-2به شهرداری اعالم گردید نسبت به افزایش افراد نگهبان در پارکها اقدام نماید.
-3کلیه مناطق آلوده که گنده زدایی شده اند بپیوست نیز ارسال گردد.
 -4خرید ماسک و دستکش برای کارگران در اولویت قرار گیرد.
 -5برابر تصمیمات شورای سالمت از یک سوم کارمندان در شهرداری استفاده گردد.

صورتجلسه شماره  260مورخ 99/1/16

 نامه شممماره  98/41867مورخ  98/12/29شممهرداری زابل مبنی بر اضممافه پرداخت عوارا آقای عبدالرشممید شممه بخش بشمممارهپرونده  24165و پالک ثبتی  604/64در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به اینکه نامبرده بابت عوارا صدور پروانه ساختمانی
طی فیش شممماره  179084مورخ 95/12/28مبلغ  110/618/490ریال در وجه شممهرداری پرداخت نموده اسممت و نیز نامبرده قبل از
صدور پروانه اقدام به ساخت و ساز نموده ا ست پرونده مذکور به کم سیون ماده صد ارجاع و مبلغ  55/839/876ریال (جریمه و
پذیره) محاسبه گردیده است .لذا با برگشت اضافه پرداختی نامبرده  ،به مبلغ 54/778/414ریال باتفاق آراء موافقت گردید
صورتجلسه شماره  261مورخ 99/1/17

نامه شماره  98/40009مورخ  98/12/14در خ صوص آقای سید علی اکبر ها شمی پیمانکار دارب ست فلزی جهت اجرای ن صبداربست در قسمت آبشار پارک ملت در تاریخ  97/2/5به مبلغ  207/360/000ریال می باشد که پرداخت نگردیده  ،در جلسه شورا
مطرح و با پرداخت مبلغ مذکور باتفاق آراء موافقت گردید
صورتجلسه شماره 262مورخ 99/1/18

-1نامه شممماره  98/40266مورخ  98/12/16شممهرداری زابل در خصمموص واگذاری زمین به آقای پیری امام جماعت مسممجد امام
جواد (ع)در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مخالفت گردید
صورتجلسه شماره 263مورخ 99/1/20

-1نامه شممماره 41336مورخ  98/12/24شممهرداری زابل بانضمممام یک جلد بودجه پیشممنهادی سممال  1399شممهرداری زابل به مبلغ
 800/000/000/000ریال در جلسه کمیسیون مطرح و ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص درآمد و طرحهای پیشنهادی و طرهای
درآمدی باتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره 264مورخ 99/1/24
-1

در خ صوص نامه شماره  1189مورخ 99/1/20شهرداری مو ضوع طلبکاری خانم فیروزی جهانتیغ بابت واگذاری ارا ضی
آرامستان و با توجه به بررسی و مبلغی که پرداخت شده و مساحت کل انتقال به شهرداری به استناد اسناد پیوستی به متراژ
6200متر مربع از پالک  1/991اصمملی و از کل مبلغ پرداخت شممده توسممط شممهرداری مقدار  945/178/000باقیمانده که

نامبرده درخوا ست واگذاری زمین به نرخ کار شنا سی در ازای مبلغ طلبکار را دارد در جل سه شورا مطرح و باتفاق آراء با
واگذاری زمین به نرخ کارشمممناسمممی در ازای مبلغ نامبرده از زمینهای توافق نامه آقای حبیب اله نوری با شمممهرداری که
بپیوست می باشد موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  265مورخ 99/2/1

 -1نامه شممماره  40942مورخ  98/12/21شممهرداری زابل بانضمممام یک جلد از بودجه سممال  1399سممازمان حمل و نقل وبار و
مسافر شهرداری زابل به مبلغ  47/776/800/000ریال در جلسه علنی شورا مطرح گردید وباتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره  266مورخ 99/2/2

 -1نامه شماره  41704مورخ  98/12/27شهرداری زابل بانضمام یک جلد از بودجه سال  1399سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری زابل به مبلغ  64/330/000/000ریال در جلسه علنی شورا مطرح گردید وباتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره  267مورخ 99/2/3

 -1یک جلد بودجه پیشنهادی سال  1398شورای اسالمی شهر به میزان  5/200/000/000ریال در جلسه کمیسیون مطرح و به
اتفاق آراء مصوب گردید و در جلسه علنی شورا مطرح گردیدو به اتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره  268مورخ 99/2/13

 -1نامه شممماره  99/3401مورخ  99/2/8شممهرداری در خصمموص درخواسممت آقای امیرجهانتیغ مبنی بر مجوز نصممب دکه در
ابتدای بلوار باهنر  ،با توجه به اینکه ایستگاه پمپاژ نیز نصب خواهد شد و قطعا نیاز به نگهبان دارد ایجاد این دکه می تواند چون
بصورت شبانه روزی خواهد بود قطعا نسبت به حذف یک نگهبان برای ایستگاه کمک می شود در جلسه علنی شورا مطرح
وباتفاق آراء با اجاره به قیمت کارشناسی موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  269مورخ 99/2/16

 -1نامه شممماره  99/3653مورخ  99/2/9شممهرداری زابل بانضمممام نامه شممماره  16/73مورخ  99/2/3رئیس اداره ورزش و جوانان
شهر ستان زابل و نامه شماره  37994مورخ  98/11/28در خ صوص اهداء زمین به آقای آرش اکبری فرزند علیر ضا قهرمان کبدی

جهان و سرکارخانم محبوبه سنچولی عضو تیم ملی کبدی بانوان جمهوری اسالمی ایران در مسابقات قهرمانی کبدی آسیایی شهر
جاکارتای اندونزی در جلسه شورا مطرح وباتفاق آراء موافقت گردید.
 -2مصوب گردید به تمامی ورزشکاران سیستانی که مقام های جهانی  ،المپیک  ،آسیایی وکشوری کسب نمایند و از طریق اداره
ورزش و جوانان معرفی گردند شهرداری موظف می باشد نسبت به اهدای یک قطعه زمین اقدام نماید.
صورتجلسه شماره  270مورخ 99/2/20

 نامه شماره  4294مورخ  99/2/15در خ صوص م شکالت اهالی خیابان هیرمند  82با ح ضور فرماندار محترم اع ضای شورای ا سالمی شهر  ،شهردارمحترم زابل  ،مدیر عامل ادار ه آب وفاضالب و تعدادی از اهالی محل تشکیل گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
-1-1درخصوص اصالح کانیوو کوچه هیرمند  82اقدام گردد.
 -2-1مرغ پرکنی های محل جمع آوری گردد.
-3-1نسبت به بستن کارواش ها اقدام گردد.
-4-1نسبت به گذاشتن سطل زباله در سرکوچه اقدام گردد.
-5-1نسبت به روشن نمودن ایستگاه پمپاژ  4بار در روز اقدام گردد.

 -6-1نسبت به اخطار به مالکین که هم آب روان و هم فاضالب منزلشان را رهاسازی می کنند اقدام گردد.
صورتجلسه شماره  271مورخ 99/2/21

 -1نامه شماره  40942مورخ  98/12/21شهرداری زابل بان ضمام یک جلد کدهای درآمدی و بهای خدمات سال  1399سازمان
حمل و نقل وبارمسافر شهرداری زابل در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی وباتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره  272مورخ 99/2/22

 -1نامه شماره  98/41704مورخ  98/12/27شهرداری زابل بانضمام یک جلد تعرفه بهای خدمات ایمنی سال  1399سازمان آتش
نشانی شهرداری زابل در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی باتفاق آراء موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  273مورخ 99/2/23
جلسه شورای اسالمی شهر درساعت  17مورخ  99/2/23به دعوت کتبی ریاست شورا با حضور اعضای محترم شورا  ،آقای شرفی معاون شهردار ،خانم
موسوی م سئول ستاد باز آفرینی پایدار شهری شهرداری و روسای دفاتر ت سهیلگری خانم هدایتی  ،خانم بردبار ،خانم ک شته گر و آقای سندگل شروع
گردید:

در این جلسه در خصوص آشنایی اعضای شو رای اسالمی شهر با دفاتر تسهیلگری و فعالیت و کار آنها و پی گیری مسائل و مشکالت محالت حاشیه
شهر مطرح گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
 -1مقرر گردید دفاتر تسهیل گری لیست اسامی کوچه ها ومعابر بدون نام طی نامه و کروکی و نقشه به شورای اسالمی شهر اعالم تا نسبت به نامگذاری
آن اقدام گردد.
 -2مقرر گردید دفاتر تسهیل گری با هماهنگی و مشارکت مردم نسبت به ایجاد فضای سبز جلوی منازلشان اقدام و دفاتر تسهیل گری نسبت به فرهنگ
سازی به مردم اقدام نماید.
-3مقرر گردید دفاتر ت سهیل گری ن سبت به زمین های خالی محالت اقدام تا شهرداری ن سبت به صدور اخطاریه به مالکین ن سبت به دیوار ک شی اقدام
نماید.
 -4مقرر گردید دفاتر ت سهیل گری با شهرداری ن سبت به هماهنگی در خ صوص جمع آوری زباله در ساعات م شخص اقدام نماید.

-5مقرر گردید

شهرداری با همکاری سازمان حمل و نقل نسبت به قرار دادن چند ایستگاه جهت ایاب و ذهاب محالت حاشیه اقدام نماید.

صورتجلسه شماره  274مورخ 99/2/24
-1نامه شممماره  99/4675مورخ  99/2/16شممهرداری محترم زابل به همراه نامه شممماره  302مورخ  99//2/8رئیس سممازمان حمل ونقل بار و مسممافر
شهرداری زابل  ،راجع به فروش و واگذاری  22دستگاه اتوبوس به اتحادیه اتوبوسرانی های کشور و نامه شماره  83703مورخ  99/2/3قائم مقام و
معاون اقت صادی اتحادیه اتوبو سرانیهای شهری ک شور مبنی بر قیمت اعالم شده پی شنهادی برای  22د ستگاه اتوبوس فر سوده مذکور جمعا بی ست
میلیارد ریال ( دو میلیارد تومان ) اعالم گردیده اسممت در جلس مه علنی شممورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با فروش  22دسممتگاه اتوبوس (7
د ستگاه اتوبوس  457و 15د ستگاه اتوبوس که سال ساخت آنها ماقبل  83می با شد ) به اتحادیه اتوبو سرانی های ک شور با مبلغ دو میلیارد تومان با
اکثریت آراء مصوب گردید

صورتجلسه شماره  275مورخ 99/2/27
نامه شماره  99/5918مورخ  99/2/24شهرداری مبنی بر جابجایی کلیه حسابهای درآمدی  ،هزینه ای و پرسنلی را از بانک ملی به بانک
تجارت در صحن علنی شورا مطرح و باتفاق آراء با پیشنهاد مطرح شده از طرف شهرداری موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  276مورخ 99/2/28
نامه شماره  2212مورخ  99/1/30شهرداری زابل بانضمام یک جلد بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان به
مبلغ  20/000/000/000ریال و یک جلد تعرفه بهای خدمات سازمان مذکور در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  258مورخ 98/12/27

-8متن مصوبه شورا:

-1نامه شماره  98/41660مورخ  98/12/27شهرداری زابل بانضمام نامه شماره  14150مورخ  98/12/25معاون
محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل در خصوص تدابیر در نظر گرفته شده و سیاستهای ابالغی در جهت
مبارزه با بیماری کرونا با توجه به لزوم کاهش مراجعات مردمی به شهرداری وبا توجه به مصوبه شماره /220ص
مورخ  98/9/16شورای اسالمی شهر زابل بابت تخفیفات عوارضات شهرداری در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق
آراء جهت تشویق شهروندان از ابتدای سال 1399بمدت سه 3/ماه عین مصوبه قبلی برای ماه اول  35درصد  ،ماه
دوم  30درصد و ماه سوم  25درصد در موارد ذکر شده موافقت گردید.
 -1صدور پروانه تجاری  ،مسکونی ،پذیرش و بالکن و پیش آمدگی

 -2پروانه دیوارکشی

 -3آگهی تجاری

-4محوطه های روباز

 -5تعمیرات تجاری

 -6عوارضات خدمات نوسازی و جرایم دیرکرد

تبصره :همچنین مصوب گردید کلیه عوارا شهرداری تا پایان اردیبهشت ماه  99به نرخ مصوب سال  98محاسبه و اخذ گردد.

صورتجلسه شماره  259مورخ 99/1/9

 با توجه موضوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری در سطح شهر مصوب گردید کلیه پارکها تعطیل و حتی شب هانیز برق آنان قطع گردد.
-2به شهرداری اعالم گردید نسبت به افزایش افراد نگهبان در پارکها اقدام نماید.
-3کلیه مناطق آلوده که گنده زدایی شده اند بپیوست نیز ارسال گردد.
 -4خرید ماسک و دستکش برای کارگران در اولویت قرار گیرد.
 -5برابر تصمیمات شورای سالمت از یک سوم کارمندان در شهرداری استفاده گردد.
صورتجلسه شماره  260مورخ 99/1/16

 نامه شممماره  98/41867مورخ  98/12/29شممهرداری زابل مبنی بر اضممافه پرداخت عوارا آقای عبدالرشممید شممه بخش بشمممارهپرونده  24165و پالک ثبتی  604/64در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به اینکه نامبرده بابت عوارا صدور پروانه ساختمانی
طی فیش شممماره  179084مورخ 95/12/28مبلغ  110/618/490ریال در وجه شممهرداری پرداخت نموده اسممت و نیز نامبرده قبل از
صدور پروانه اقدام به ساخت و ساز نموده ا ست پرونده مذکور به کم سیون ماده صد ارجاع و مبلغ  55/839/876ریال (جریمه و
پذیره) محاسبه گردیده است .لذا با برگشت اضافه پرداختی نامبرده  ،به مبلغ 54/778/414ریال باتفاق آراء موافقت گردید
صورتجلسه شماره  261مورخ 99/1/17

نامه شماره  98/40009مورخ  98/12/14در خ صوص آقای سید علی اکبر ها شمی پیمانکار دارب ست فلزی جهت اجرای ن صبداربست در قسمت آبشار پارک ملت در تاریخ  97/2/5به مبلغ  207/360/000ریال می باشد که پرداخت نگردیده  ،در جلسه شورا
مطرح و با پرداخت مبلغ مذکور باتفاق آراء موافقت گردید
صورتجلسه شماره 262مورخ 99/1/18

-1نامه شممماره  98/40266مورخ  98/12/16شممهرداری زابل در خصمموص واگذاری زمین به آقای پیری امام جماعت مسممجد امام
جواد (ع)در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء مخالفت گردید
صورتجلسه شماره 263مورخ 99/1/20

-1نامه شممماره 41336مورخ  98/12/24شممهرداری زابل بانضمممام یک جلد بودجه پیشممنهادی سممال  1399شممهرداری زابل به مبلغ
 800/000/000/000ریال در جلسمممه کمیسمممیون مطرح و ضممممن بحث و تبادل نظر در خصممموص درآمد و طرحهای پیشمممنهادی و
طرحهای درآمدی باتفاق آراء مصوب گردید.

صورتجلسه شماره 264مورخ 99/1/24
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در خ صوص نامه شماره  1189مورخ 99/1/20شهرداری مو ضوع طلبکاری خانم فیروزی جهانتیغ بابت واگذاری ارا ضی
آرامستان و با توجه به بررسی و مبلغی که پرداخت شده و مساحت کل انتقال به شهرداری به استناد اسناد پیوستی به متراژ
6200متر مربع از پالک  1/991اصمملی و از کل مبلغ پرداخت شممده توسممط شممهرداری مقدار  945/178/000باقیمانده که
نامبرده درخوا ست واگذاری زمین به نرخ کار شنا سی در ازای مبلغ طلبکار را دارد در جل سه شورا مطرح و باتفاق آراء با
واگذاری زمین به نرخ کارشمممناسمممی در ازای مبلغ نامبرده از زمینهای توافق نامه آقای حبیب اله نوری با شمممهرداری که
بپیوست می باشد موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  265مورخ 99/2/1

 -1نامه شممماره  40942مورخ  98/12/21ش مهرداری زابل بانضمممام یک جلد از بودجه سممال  1399سممازمان حمل و نقل وبار و
مسافر شهرداری زابل به مبلغ  47/776/800/000ریال در جلسه علنی شورا مطرح گردید وباتفاق آراء مصوب گردید.

صورتجلسه شماره  266مورخ 99/2/2

 -1نامه شماره  41704مورخ  98/12/27شهرداری زابل بانضمام یک جلد از بودجه سال  1399سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری زابل به مبلغ  64/330/000/000ریال در جلسه علنی شورا مطرح گردید وباتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره  267مورخ 99/2/3

 -1یک جلد بودجه پیشنهادی سال  1398شورای اسالمی شهر به میزان  5/200/000/000ریال در جلسه کمیسیون مطرح و به
اتفاق آراء مصوب گردید و در جلسه علنی شورا مطرح گردیدو به اتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره  268مورخ 99/2/13

 -1نامه شممماره  99/3401مورخ  99/2/8شممهرداری در خصمموص درخواسممت آقای امیرجهانتیغ مبنی بر مجوز نصممب دکه در
ابتدای بلوار باهنر  ،با توجه به اینکه ایستگاه پمپاژ نیز نصب خواهد شد و قطعا نیاز به نگهبان دارد ایجاد این دکه می تواند چون
بصورت شبانه روزی خواهد بود قطعا نسبت به حذف یک نگهبان برای ایستگاه کمک می شود در جلسه علنی شورا مطرح
وباتفاق آراء با اجاره به قیمت کارشناسی موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  269مورخ 99/2/16

 -1نامه شممماره  99/3653مورخ  99/2/9شممهرداری زابل بانضمممام نامه شممماره  16/73مورخ  99/2/3رئیس اداره ورزش و جوانان
شهر ستان زابل و نامه شماره  37994مورخ  98/11/28در خ صوص اهداء زمین به آقای آرش اکبری فرزند علیر ضا قهرمان کبدی
جهان و سرکارخانم محبوبه سنچولی عضو تیم ملی کبدی بانوان جمهوری اسالمی ایران در مسابقات قهرمانی کبدی آسیایی شهر
جاکارتای اندونزی در جلسه شورا مطرح وباتفاق آراء موافقت گردید.
-2مصوب گردید به تمامی ورزشکاران سیستانی که مقام های جهانی  ،المپیک  ،آسیایی وکشوری کسب نمایند و از طریق اداره
ورزش و جوانان معرفی گردند شهرداری موظف می باشد نسبت به اهدای یک قطعه زمین اقدام نماید.
صورتجلسه شماره  270مورخ 99/2/20

 نامه شماره  4294مورخ  99/2/15در خ صوص م شکالت اهالی خیابان هیرمند  82با ح ضور فرماندار محترم اع ضای شورای ا سالمی شهر  ،شهردارمحترم زابل  ،مدیر عامل اداره آب وفاضالب و تعدادی از اهالی محل تشکیل گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

-1-1درخصوص اصالح کانیوو کوچه هیرمند  82اقدام گردد.
 -2-1مرغ پرکنی های محل جمع آوری گردد.
-3-1نسبت به بستن کارواش ها اقدام گردد.
-4-1نسبت به گذاشتن سطل زباله در سرکوچه اقدام گردد.
-5-1نسبت به روشن نمودن ایستگاه پمپاژ  4بار در روز اقدام گردد.

 -6-1نسبت به اخطار به مالکین که هم آب روان و هم فاضالب منزلشان را رهاسازی می کنند اقدام گردد.
صورتجلسه شماره  271مورخ 99/2/21

 -1نامه شماره  40942مورخ  98/12/21شهرداری زابل بان ضمام یک جلد کدهای درآمدی و بهای خدمات سال  1399سازمان
حمل و نقل وبارمسافر شهرداری زابل در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی وباتفاق آراء مصوب گردید.
صورتجلسه شماره  272مورخ 99/2/22

 -1نامه شماره  98/41704مورخ  98/12/27شهرداری زابل بانضمام یک جلد تعرفه بهای خدمات ایمنی سال  1399سازمان آتش
نشانی شهرداری زابل در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی باتفاق آراء موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  273مورخ 99/2/23
جلسه شورای اسالمی شهر درساعت  17مورخ  99/2/23به دعوت کتبی ریاست شورا با حضور اعضای محترم شورا  ،آقای شرفی معاون شهردار ،خانم
موسوی م سئول ستاد باز آفرینی پایدار شهری شهرداری و روسای دفاتر ت سهیلگری خانم هدایتی  ،خانم بردبار ،خانم ک شته گر و آقای سندگل شروع
گردید:
در این جلسه در خصوص آشنایی اعضای شورای اسالمی شهر با دفاتر تسهیلگری و فعالیت و کار آنها و پی گیری مسائل و مشکالت محالت حاشیه
شهر مطرح گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
 -1مقرر گردید دفاتر تسهیل گری لیست اسامی کوچه ها ومعابر بدون نام طی نامه و کروکی و نقشه به شورای اسالمی شهر اعالم تا نسبت به نامگذاری
آن اقدام گردد.
 -2مقرر گردید دفاتر تسهیل گری با هماهنگی و مشارکت مردم نسبت به ایجاد فضای سبز جلوی منازلشان اقدام و دفاتر تسهیل گری نسبت به فرهنگ
سازی به مردم اقدام نماید.
 -3مقرر گردید دفاتر ت سهیل گری ن سبت به زمین های خالی محالت اقدام تا شهرداری ن سبت به صدور اخطاریه به مالکین ن سبت به دیوار ک شی اقدام
نماید.
 -4مقرر گردید دفاتر ت سهیل گری با شهرداری ن سبت به هماهنگی در خ صوص جمع آوری زباله در ساعات م شخص اقدام نماید.
شهرداری با همکاری سازمان حمل و نقل نسبت به قرار دادن چند ایستگاه جهت ایاب و ذهاب محالت حاشیه اقدام نماید.

-5مقرر گردید

صورتجلسه شماره  274مورخ 99/2/24
-1نامه شممماره  99/4675مورخ  99/2/16شممهرداری محترم زابل به همراه نامه شممماره  302مورخ  99//2/8رئیس سممازمان حمل ونقل بار و مسممافر
شهرداری زابل  ،راجع به فروش و واگذاری  22دستگاه اتوبوس به اتحادیه اتوبوسرانی های کشور و نامه شماره  83703مورخ  99/2/3قائم مقام و
معاون اقت صادی اتحادیه اتوبو سرانیهای شهری ک شور مبنی بر قیمت اعالم شده پی شنهادی برای  22د ستگاه اتوبوس فر سوده مذکور جمعا بی ست
میلیارد ریال ( دو میلیارد تومان ) اعالم گردیده اسممت در جلسممه علنی شممورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با فروش  22دسممتگاه اتوبوس (7
د ستگاه اتوبوس  457و 15د ستگاه اتوبوس که سال ساخت آنها ماقبل  83می با شد ) به اتحادیه اتوبو سرانی های ک شور با مبلغ دو میلیارد تومان با
اکثریت آراء مصوب گردید

صورتجلسه شماره  275مورخ 99/2/27
نامه شماره  99/5918مورخ  99/2/24شهرداری مبنی بر جابجایی کلیه حسابهای درآمدی  ،هزینه ای و پرسنلی را از بانک ملی به بانک
تجارت در صحن علنی شورا مطرح و باتفاق آراء با پیشنهاد مطرح شده از طرف شهرداری موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  276مورخ 99/2/28
نامه شماره  2212مورخ  99/1/30شهرداری زابل بانضمام یک جلد بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان به
مبلغ  20/000/000/000ریال و یک جلد تعرفه بهای خدمات سازمان مذکور در جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  277مورخ 99/3/6

نامه شماره  7282مورخ  99/3/6شهرداری در خصوص مزایده فروش و واگذاری ملک برای مغازه در کنار پایانه مسافربری طبق کروکی پیوست در
جلسه شورا مطرح و باتفاق آراء با مزایده  40قطعه زمین موافقت گردید.
تبصره  -1درآمد حاصله از فروش مزایده زمین بابت موارد ذیل هزینه گردد:
-1خرید قیر و مصالح آسفالت -2پرداخت سنوات پرسنل  -3خرید وایجاد کارخانه سنگ مصنوعی  -4تعمیر و راه اندازی کارخانه آسفالت
تبصره -2ضمنا مصوبه شماره  248مورخ  98/11/19شورای اسالمی شهر زابل کان لم یکن تلقی می گردد .

تبصره-3گزارش نهایی اقدامات انجام شده قبل ازانتقال سند به شورا ارسال گردد.

صورتجلسه شماره  278مورخ 99/3/7

نامه شماره  99/7209مورخ  99/3/6شهرداری در خصوص ساماندهی دستفروشان میوه و محصوالت سیستان  ،در جلسه شورا مطرح و باتفاق
آراء مصمموب گردید شممهرداری مکان هایی را جانمایی نماید و در اختیار آنها قرار دهد و ماهیانه مبلغ  1/000/000تومان بابت اجاره مکان از
آنها اخذ نماید

