صورتجلسه شماره  291مورخ 99/4/28

 -1نامه شماره  99/5610مورخ  99/4/8مو ضوع اجرایی شدن تب صره  3ماده واحده قانون ایجاد ت سهیالت
برای توسعه و بازسازی شبکه آب و فاضالب و مصوب  77/3/27در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مطرح ،
مبالغ بشرح ذیل از سال  1399بمدت یک سال از متقاضیان دریافت گردد:
الف-از کلیه متقا ضیان ان شعاب جدید آب و فا ضالب خانگی  ،مبلغ پان صد هزار ( )500/000ریال به ازای هر
واحد به عنوان سهم تب صره ( )3ماده واحد ان شعاب آب و مبلغ پان صد هزار( )500/000ریال به ازای هر واحد
به عنوان سهم تبصره ( )3ماده واحده انشعاب فاضالب  ،دریافت می گردد.
ب-از کلیه متقاضیییان جدید آب و فاضییالب ایرخانگی  ،مبلغ یکصییدهزار ( )100/000ریال به ازای هر متر
مکعییظ فرفیییت قرار دادی بییه عنوان سیییهم تبصیییره ( )3مییاده واحییده برای انشیییعییاب آب و مبلغ
یکصیدهزار( )100/000ریال به ازای هر متر مکعظ فرفیت قراردادی به عنوان سیهم تبصیره ( )3ماده واحده
برای انشعاب فاضالب  ،دریافت گردد.
ج-از کلیه مشترکین آب و فاضالب در بخش خانگی  ،مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول ذیل به تناسظ
میزان آب م صرفی ماهانه هر واحد  ،به عنوان سهم تب صره ( )3ماده واحده آب بهاء و فا ضالب بهاء از طریق
درج در قبوض دریافت می گردد.
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بازه مصرف هر واحد

سهم تب صره ( )3ماده واحده آب و

(مترمکعب در ماه)

بهاء (ریال به ازای هر قبض ماهانه)

0>*>5

25000

5>*>10

25000

10>*>15

25000

15>*>20

25000

20>*>25

25000

25>*>30

25000

30>*>35

35000

40>*>40

35000

40>*>50

35000

*<50

35000

د-از کلیه مشترکین آب وفاضالب در بخش ایرخانگی ،در هر کاربری مبالغ ذیل به عنوان سهم تبصره ( )3ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت می گردد.

بازه مصرف هر واحد
(مترمکعب در ماه)

سهم تبصره ( )3ماده واحده آب و بهاء
(ریال به ازای هر قبض ماهانه)

فرهنگی

50000

خیریه

50000

نانوائی

50000

مصارف اشتراکی

50000

گرمابه

50000

تجاری*

50000

صنعتی

150000

آب آزاد

70000

ایستگاهRo

80000

عمومی  ،اداری

70000

آموزشی

60000
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*در مورد اشتراکهایی که در گروه کارواش و کارخانه یخ قرار می گیرند مبلغ  160/000ریال به ازای هر قبض ماهانه مالک عمل
خواهد بود.
تبصره یک :کلیه فضاهای اصلی مساجد  ،حسینیه ها  ،موسسات قرآنی  ،دارالقرآن ها و حوزه های علمیه  ،گلزار شهدا  ،یادمان
شیییهداء  ،امامزاده ها و مکان های میهبی اقلیت های دینی مصیییرح در قانون  ،از پرداخت مبالغ مندرج در بندهای ((ج)) و
((د))معاف می باشند  .این حکم شامل مکان های تجاری وابسته به آنها نمی باشد.
تب صره دو:خانواده محترم شهدا  ،جانبازان  ،افراد تحت پو شش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزی ستی  ،تنها برای
یک واحد و یک بار و گلزار شهدا  ،یادمان شهدا  ،م ساجد ( به ا ستثنای واحدهای تجاری واب سته به آنها ) از پرداخت مبلغ سهم
تبصره ( )3ماده واحده در بندهای ((الف )) و ((ب)) معاف می باشد.
تب صره سه :شرکت آب وفا ضالب زابل موافقتنامه فعالیت های اجرایی از محل درآمدهای م صوبه فوق را حداکثر یکماه پس از
ابالغ مصوبه توسط وزارت نیرو و اجرایی شدن آن به شورای اسالمی شهر زابل ارسال خواهد نمود  .ضمنا شرکت آب و فاضالب
زابل میزان درآمد ناشی از تبصره ( )3و موافقتنامه فعالیتها ی اجرایی را هر شش ماه یک بار به شورای اسالمی شهر زابل گزارش
دهد .
تبصره چهار :با توجه به تاکید شورای اسالمی شهر مبنی بر تحقق سهم دولت و اجرای به موقع پروژه های پیشنهاد شده  ،در
صورت عدم تخصیص به موقع سهم دولت  ،این مصوبه توسط شورای اسالمی شهر قابل تجدید نظر خواهد بود.
تب صره پنج  :در صورت افزایش قابل مالحظه هزینه های ان شعاب و آب و بهاء در بودجه سنواتی ابالای  ،این م صوبه تو سط
شورای اسالمی شهر مورد تجدید نظر قرار خواحد گرفت.
تبصره شش  :شرکت آب و فاضالب تمهیدات الزم نسبت به جلظ مشارکت بخش خصوصی در اجرای زیر ساخت مورد نظر را
فراهم نماید.
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 1نامه شماره  99/5612مورخ  99/4/8شرکت آب و فاضالب شهرستان زابل موضوع اجرایی شدن ماده 7م صوبه شماره  144975مورخ  1394/7/5سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک شور در را ستای قیمت گیاری
محلی خدمات آب و فاضالب برای توسعه و باز سازی شبکه آب و فاضالب شهر زابل  ،ساختمانهای مربوط به
د ستگاههایی که از درآمد عمومی ا ستفاده می نمایند در جل سه علنی مطرح و موارد ذیل باتفاق آراء به مدت
یک سال موافقت گردید .و مقرر شد شرکت آب و فا ضالب میزان درآمد نا شی از اجرایی شدن ماده  7و
فعالیتهای اجرایی گزارش مالی از اخی مبالغ میکور را هر شش ماه یکبار به شورای اسالمی شهر زابل ارسال
نماید.

-1به ازای هر متر مکعظ آب م صرفی مبلغ (2000دو هزار)ریال به عنوان سهم ماده  7آب بهاء از طریق درج
در قبوض دریافت گردد.

-2مبلغ (2000دو هزار ) ریال به عنوان سهم ماده  7فاضالب از طریق درج در قبوض دریافت گردد.
صورتجلسه  293مورخ 99/4/30

 نامه شماره  13595مورخ  99/4/26شهرداری زابل در خ صوص ا ضافه واریزی آقای م صطفی رخ شانین سظ به مبلغ  22/685/000ریال به ح ساب شهرداری در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به گزارش
م س ئول محترم درآمد و نو سازی شهرداری زابل (م ستندات پیو ستی) و تائید ا ضافه پرداختی به مبلغ
 22/685/000ریال با برگشت وجه باتفاق آراء موافقت گردید
صورتجلسه شماره  294مورخ 99/4/31

 -1نامه شماره  13945مورخ  99/4/3شهرداری زابل درخ صوص بدهی شهرداری زابل به آقای مزدک میر
سرگلزایی در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به مستندات موجود و گزارش سرپرست اداره موتوری مبنی
بر اینکه اسناد و فاکتور ها در بازرسی استان بوده  ،بررسی اسناد و پرداخت ممکن نبوده (مستندات پیوست)
و با پرداخت مبلغ 137/305/000ریال از محل دیون باتفاق آراء موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  295مورخ 99/5/1

-1نامه شییماره  1399/13596مورخ  99/4/26شییهرداری محترم در خصییوص طلظ آقای مسییعود ژیانیان از
شهرداری به مبلغ  67/500/000ریال (شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) مطابق اسناد و فاکتورهای
موجود (پیوستی) در جلسه علنی شورا مطرح و با پرداخت مبلغ فوق از محل دیون موافقت گردید.

صورتجلسه شماره  296مورخ 99/5/12

نامه شماره  99/10452مورخ  99/4/4شهرداری در خصوص قبض عرصه آقای عزت اهلل فخیره مالک پالکثبتی شماره  -352ا صلی به م ساحت  12/30متر مربع که ا شتباها م سکونی قید گردیده با توجه به اینکه
وضعیت ملک نامبرده تجاری می باشد در جلسه شورا مطرح و با توجه به مستندات پیوستی با ثبت عرصه به
مساحت  12/30متر مربع تجاری موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  297مورخ 99/5/13

-1نامه شماره  99/12501مورخ  99/4/18شهرداری زابل در خصوص برگشت وجه واریزی آقای جواد االمی
بانضمام فیش پیوستی برای خرید  31/80متر مربع مساحت زمینی که در مجاورت وی قرار داشته شهرداری
برابر ضوابط و مقررات ن سبت به فروش مقدار  31/80اقدام می کند و نامبرده نیز طی فیش پیو ستی مبلغ را
واریز می نماید شییهرداری از اداره ثبت اسییتعالم مبنی بر بالمانع بودن نسییبت به واگیاری مقدار فوق الیکر
نموده اداره ثبت مقدار زمین فوق الیکر را متعلق به پالک  1794/7اصیییلی می داند و از مشیییمول شیییوارع
شهرداری عام خارج می کند در نتیجه پا سخ منفی به شهرداری جهت فروش مقدار  31/80متر داده می شود
و از آنجائیکه آقای جواد االمی بابت  31/80مبلغ  95/595/000واریز و فیش آن موجود می باشد با تقاضای
استرداد وجه نامبرده که از سوی شهرداری مطرح گردیده موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  298مورخ 99/5/14

-1نامه شماره  15708مورخ  99/5/13شهرداری زابل در خصوص اجرای ماده  6آئین نامه مالی شهرداری ها
و معرفی آ قای ضیاءاله شرفی بعنوان فرد ب صیر و مطلع در معامالت شهرداری در جل سه علنی شورا مطرح و
باتفاق آراء موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  299مورخ 99/5/25

-1نامه شماره  12286مورخ  99/4/16شهرداری زابل در خ صوص درخوا ست خرید عر صه ملک خانم حوا من صور
ب ستانی که طبق نظر کار شنا سی شهر سازی شهرداری ملک و کروکی ارائه شده متراژ  2118متر مربع واگذار
گردیده که طبق نظر کار شناس ر سمی دادگ ستری با توجه به اینکه در شعاع  3کیلومتر می با شد هر متر مربع به
مبلغ  100/000ریال تعیین و پرداخت گردیده و طی نامه شماره  2440مورخ  99/3/7سند ارائه شده م ساحت ملک
 1750متر مربع اعالم گردیده و نامبرده تقا ضای ا سترداد وجه جهت اختالف م ساحت  368متر مربع 73/600/000
ریال بابت  %15حق ال سهم شهرداری را نموده در جل سه شورا مطرح و با توجه به مدارک پیو ستی با برگ شت مبلغ
به نامبرده موافقت گردید

صورتجلسه شماره  300مورخ 99/5/26

نامه شماره 16091مورخ  99/5/15شهرداری زابل در خصوص درخواست خرید عرصه ملک خانم مرضیه یعقوبی ازپالک  214/3ا صلی به م ساحت  139متر مربع با توجه به اینکه نامبرده به شهرداری مراجعه و درخوا ست خرید
عر صه ملک خود را نموده و اداره ثبت ا سناد و امالک شهر ستان زابل طی نامه شماره  18136مورخ  97/10/19در
پاسخ به استعالم شهرداری اعالم نموده که از طرف کسی تاکنون درخواست ثبت نگردیده و خانم مرضیه یعقوبی با
توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبلغ  41/700/000ریال را به حساب شهرداری بابت خرید عرصه ملک
واریز نموده و پس از آن اداره ثبت ا سناد امالک شهر ستان زابل طی نامه شماره  102/2751مورخ  99/3/17اعالم
نموده که عرصه ملک قبال خریداری شده و اشتباه از اداره ثبت و اسناد و امالک بوده و نامبرده درخواست استرداد
وجه واریزی به مبلغ  41/700/000ریال را نموده در جل سه شورا مطرح و با توجه مدارک پیو ستی با برگ شت مبلغ
موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  301مورخ 99/5/27

نامه شماره 16530مورخ  99/5/20شهرداری زابل بانضمام نامه شماره  1466مورخ  99/5/6سازمان مدیریت حملو نقل شهرداری مبنی بر درخوا ست آقای علیر ضا میر از اتوبوس داران بخش خ صو صی به شماره قرارداد 2443
مورخ  99/7/30با سازمان مذکور جهت سرویس دهی کارکنان شهر رام شار که ا شتباها مبلغ  120/000/000ریال به
حساب شماره  01089289170005واریز نموده در جلسه شورا مطرح و با توجه مدارک پیوستی با برگشت مبلغ به
حساب نامبرده موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  302مورخ 99/5/28

-1از چهارراه کارگر تا میدان پدران آسمانی :بنام سردار شهید حبیب لکزایی نامگذاری گردید.
-2میدان شهریاری  :به نام میدان کبدی تغییر نام گردید.
 -3ازمیدان پیامبراعظم تا خانه های مسکن مهر :خیابان امام خمینی جنوبی بنام شهید امیر سرلشکرمحمدابراهیم
شریفی نامگذاری گردید.
-4از هامون یکم تا انتها سمت روستای فتح اهلل بنام شهید حاج محب فارسی نامگذاری گردید.
 -5خیابان سازمان عمران شهرک پالیز به سمت روستای باالخانه به نام شهیدعبداهلل دشتی زاده (بزی) نامگذاری
گردید.
-6از میدان رستم (میدان جدید التاسیس) به سمت شهرستان هامون به نام بزرگراه شهید سر لشکر خلبان محمد
میر نامگذاری گردید.
 -7کنار مقبره شهید حسینی تا ابتدای خیابان کشاورز بنام خیابان نیزار نامگذاری گردید.
 -8کوچه کمالی از اول نیمروز تا مدرس به نام ایت اهلل سید محمد طباطبایی نامگذاری گردید.

