صفحه دوم صورتجلسه شماره  299مورخ 99/5/25

-1نامه شماره  12286مورخ  99/4/16شهرداری زابل در خصوص درخواست خرید عرصه ملک خانم حوا منصور بستانی که طبق
نظر کارشناسی شهرسازی شهرداری ملک و کروکی ارائه شده متراژ  2118متر مربع واگذار گردیده که طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری با توجه به اینکه در شعاع  3کیلومتر می باشد هر متر مربع به مبلغ  100/000ریال تعیین و پرداخت گردیده و طی نامه
شماره  2440مورخ  99/3/7سند ارائه شده مساحت ملک  1750متر مربع اعالم گردیده و نامبرده تقاضای استرداد وجه جهت اختالف
مساحت  368متر مربع  73/600/000ریال بابت  %15حق السهم شهرداری را نموده در جلسه شورا مطرح و با توجه به مدارک
پیوستی با برگشت مبلغ به نامبرده موافقت گردید.
صفحه دوم صورتجلسه شماره  300مورخ 99/5/26

-1نامه شماره 16091مورخ  99/5/15شهرداری زابل در خصوص درخواست خرید عرصه ملک خانم مرضیه یعقوبی از پالک 214/3
اصلی به مساحت  139متر مربع با توجه به اینکه نامبرده به شهرداری مراجعه و درخواست خرید عرصه ملک خود را نموده و اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان 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 41/700/000
ریال را به حساب شهرداری بابت خرید عرصه ملک واریز نموده و پس از آن اداره ثبت اسناد امالک شهرستان 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 جلسه شورا مطرح و با توجه مدارک پیوستی با برگشت مبلغ
موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  301مورخ 99/5/27

-1نامه شماره 16530مورخ  99/5/20شهرداری زابل بانضمام نامه شماره  1466مورخ  99/5/6سازمان مدیریت حمل و نقل
شهرداری مبنی بر درخواست آقای علیرضا میر از اتوبوس داران بخش خصوصی به شماره قرارداد  2443مورخ  99/7/30با
سازمان مذکور جهت سرویس دهی کارکنان شهر رامشار که اشتباها 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.
صورتجلسه شماره  303مورخ 98/6/4

-1ابتدا درخصوص انتخاب هیات رئیسه شورای اسالمی شهر زابل بحث و تبادل نظر گردید و باتفاق آراء آقای مهدی سرگلزایی بعنوان
رئیس شورا و آقای احمد میر بعنوان نائب رئیس  ،خانم مریم بزی بعنوان منشی تعیین شدند.
صورتجلسه شماره  303مورخ 98/6/4

جلسه علنی شورا با نام و یاد خداوند در ساعت  16:30در محل شورا با حضور  6نفر از اعضای شورا با موضوع تعیینهیات رئیسه آغاز شد.
در ابتدای جلسه جناب آقای میر رئیس شورا ضمن تشکر از همراهی و همکاری همکاران در زمان تصدی ایشان گزارشی
از اقدامات انجام شده و اهداف آینده شورا ارائه نمودند و اعضای حاضر در جلسه از زحمات ایشان در زمان ریاست شورا
قدردانی نمودند.
در ادامه جلسه رای گیری صورت گرفت در بین اعضای حاضر  3رای مهدی سارانی و  3رای آقای مهدی سرگلزایی برای
ریاست شورا کسب نمودند و جناب آقای فاطمی که در جلسه حضور نداشتند بصورت تلفنی رای خویش را به آقای
مهدی سرگلزایی اعالم نمودند که در اینصورت نتیجه انتخابات به شرح ذیل اعالم می گردد:

ریاست شورا  :آقای مهدی سرگلزایی با کسب  4رای ( 3رای حضوری و یک رای غیر حضوری)
نائب رئیس شورا  :آقای احمد میر با کسب  4رای از  6رای حاضر
منشی شورا  :خانم مریم بزی با کسب  5رای از  6رای
صورتجلسه شماره  304مورخ 99/6/18

-1نامه شماره  12286مورخ  99/4/16شهرداری زابل در خصوص درخواست خرید عرصه ملک خانم حوا منصور بستانی که
طبق نظر کارشناسی شهرسازی شهرداری ملک و کروکی ارائه شده متراژ  2118متر مربع واگذار گردیده که طبق نظر کارشناس
رسمی دادگستری با توجه به اینکه در شعاع  3کیلومتر می باشد هر متر مربع به مبلغ  100/000ریال تعیین و پرداخت گردیده
و طی نامه شماره  2440مورخ  99/3/7سند ارائه شده مساحت ملک  1750متر مربع اعالم گردیده و نامبرده تقاضای استرداد
وجه جهت اختالف مساحت  368متر مربع  73/600/000ریال بابت عرصه و مبلغ  18/364/000بابت  %15حق السهم
شهرداری را نموده در جلسه شورا مطرح و با توجه به مدارک پیوستی با برگشت مبلغ به نامبرده موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  305مورخ 99/6/19

-1نامه شماره  14816مورخ  99/5/6شهرداری زابل در خصوص بدهی شهرداری به آقایان -1علیرضا
سرگلزایی به مبلغ  240/000/000ریال -2صفر رفیعی  354/000/000ریال -3امید سرگلزایی به مبلغ
 228/000/000ریال بابت حمل و نقل زباله ها و انتقال از شهر به سایت رامشار در جلسه علنی شورا مطرح
و با اکثریت آراء با توجه به مدارک پیوستی پرداخت مبالغ ذکر شده از محل ردیف اعتباری دیون با محل
موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  306مورخ 99/6/22

-1نامه شماره  17936مورخ  99/5/30شهرداری زابل در خصوص درخواست آقای علیرضا سنچولی فرزند
علی اصغر اقدام به خرید قبر بصورت پیش فروش از شهرداری نموده و هزینه آن را طی شماره فیش های
 32540274328001109و  3240253479001108در مورخ  99/5/20به مبلغ  40/000/000ریال به
حساب شهرداری زابل واریز نموده و با توجه به مشکالت مالی درخواست انصراف و استرداد وجه را از شهرداری

نموده در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به تایید سرپرست سازمان آرامستان شهرداری زابل طی نامه
شماره  485مورخ  99/5/28مبنی بر پرداخت مبلغ فوق و مستندات پیوستی با برگشت مبلغ به نامبرده
موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  307مورخ 99/6/23

-1نامه شماره  99/16195مورخ  99/5/15شهرداری زابل مبنی برمعرفی نماینده کمیسیون معامالت ماده 11
آیین نامه مالی شهرداریها  ،در صحن علنی شورا مطرح و با اکثریت آراء آقای احمد میر بعنوان نماینده معرفی
گردید.
صورتجلسه شماره  308مورخ 99/6/24

-1نامه شماره  20841مورخ  99/6/23شهرداری زابل با عنایت به درگذشت مرحوم وحید آتشگه ثانی مامور
آتشنشانی در حین انجام خدمت  ،در جلسه علنی شورا مطرح و مصوب گردید با توجه به اینکه در حین انجام
خدمت بوده به عنوان شهید خدمت محسوب گردد و به خانواده مرحوم مبلغ یکصد میلیون ریال کمک بالعوض
از محل ردیف کمک مالی به اشخاص حقوقی پرداخت گردد.
صورتجلسه شماره  309مورخ 99/6/25

-1نامه شماره 19870مورخ  99/6/16شهرداری زابل موضوع تجلیل از آزاده وجانباز و فرزند شهید سرافراز آقای
علیرضا ضابطی در جلسه علنی شورا مطرح و باتفاق آراء مصوب گردید یک قطعه زمین به قیمت کارشناسی به
نامبرده واگذار نماید.
ضمنا" کروکی زمین  .متراژ آن به این شورا اعالم گردد.
صورتجلسه شماره  310مورخ 99/6/26

-1نامه شماره  17962مورخ  99/5/30شهرداری زابل در خصوص بدهی شهرداری به شرکت ایران سیستم مبنی بر
ارائه خدمات موردی توسط آن شرکت مربوط به سالهای  98-97-96به مبلغ  56/564/740در جلسه علنی شورا

مطرح و با توجه به مستندات پیوستی با پرداخت مبلغ  56/564/740ریال از محل دیون با محل با ردیف اعتباری
 170101در وجه حساب شرکت مذکور با اکثریت آراء موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  311مورخ 99/6/27

-1نامه شماره  99/17937مورخ  99/5/30شهرداری زابل در خصوص خرید تعداد  250جلد کتاب (چشمانت دو
دانه خرما) توسط شهرداری به جهت حمایت از شاعران جوان سیستانی و تشویق و ترغیب شاعران این خطه از میهن
اسالمی در جلسه علنی شورا مطرح و با اکثریت آرا با خرید کتاب که مبلغ  300/000ریال و جمع کل آن 75/000/000
ریال از محل خرید کتاب و نشریات با ردیف اعتباری  121208موافقت گردید.
صورتجلسه شماره  312مورخ 99/6/31

-1نامه شماره  99/16755مورخ  99/5/21شهرداری زابل موضوع طلبکاری خانم فاطمه فیروزی جهانتیغ از بابت اراضی
آرامستان که طی نامه شماره  41011مورخ  98/12/21به شورا ارسال گردیده بود و شورا بر اساس درخواست شهرداری
که بصورت تهاتر مبلغ باقیمان ده با واگذاری اراضی از زمین آقای نوری که در حق السهم شهرداری می باشد مطابق بند
یک صورتجلسه شماره  264مورخ  98/1/24به نرخ کارشناسی موافقت نموده که هیات تطبیق نیز مورد تایید قراردارد
با توجه به موارد فوق و اظهارات کارشناس حقوقی شهرداری  ،اعضای شورا ضمن تایید بر مصوبه قبلی درخواست
کارشناسی مجدد جهت صرفه صالح شهرداری نیز دارد.
صورتجلسه شماره  313مورخ 99/7/1

-1نامه شماره  99/21704مورخ  99/6/29شهرداری زابل موضوع قرارداد اجاره ای با آقای عید محمد آتش فراز در خصوص
غرفه شماره  5شهرداری کوچه کالنتری جنب اداره آموزش و پرورش  ،در جلسه شورا مطرح و بررسی گردید و باتفاق آراء مصوب
گردید بر اساس ضوابط و قوانین اداری و مالی شهرداری اقدام گردد.
صورتجلسه شماره  314مورخ 99/7/2

-1نامه شماره  21340مورخ  99/6/26شهرداری زابل در خصوص اهداء مبلغ  180/000/000ریال به  30خانواده شهید و جانباز
شاغل در شهرداری زابل با عنایت به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و لزوم نکوداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان و ایثارگران
هشت سال دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ شهیدان بزرگوار در صحن علنی شورا مطرح باتفاق آراء مصوب گردید از محل
ردیف اعتباری  150304تحت عنوان هدایا و پرداختهای تشویقی پرداخت گردد.

صورتجلسه شماره  315مورخ 99/7/5

 نامه شماره  4634مورخ  99/5/16معاون محترم استاندار و رئیس هیات تطبیق شورای اسالمی شهرستان زابل در خصوص بند یکصورتجلسه شماره  291مورخ  99/4/28شورای اسالمی شهر زابل در خصوص نامه شماره  99/5610مورخ  99/4/8موضوع اجرایی
شدن تبصره  3ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت 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 متقاضیان انشعاب جدید آب و فاضالب خانگی  ،مبلغ پانصد هزار ( )500/000ریال به ازای هر واحد به عنوان سهم تبصره
( )3ماده واحد انشعاب آب و مبلغ پانصد هزار( )500/000ریال به ازای هر واحد به عنوان سهم تبصره ( )3ماده واحده انشعاب فاضالب
 ،دریافت می گردد.
ب-از کلیه متقاضیان جدید آب و فاضالب غیرخانگی  ،مبلغ یکصدهزار ( )100/000ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قرار دادی
به عنوان سهم تبصره ( )3ماده واحده برای انشعاب آب و مبلغ یکصدهزار( )100/000ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی
به عنوان سهم تبصره ( )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 تناسب میزان آب مصرفی ماهانه
هر واحد  ،به عنوان سهم تبصره ( )3ماده واحده آب بهاء و فاضالب بهاء از طریق درج در قبوض دریافت می گردد:

بازه مصرف هر واحد

سهم تبصره ( )3ماده واحده آب و 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

(مترمکعب در ماه)

د -از کلیه مشترکین آب و فاضالب در بخش غیرخانگی  ،در هر کاربری مبالغ ذیل به عنوان سهم تبصره ( )3ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت می

گردد.
بازه مصرف هر واحد

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

(مترمکعب در ماه)

*در مورد اشتتتتراکهایی که در گروه کارواش و کارخانه یخ قرار می گیرند مبلغ  160/000ریال به ازای هر قبض ماهانه مالک عمل
خواهد بود.
تب صره یک :کلیه ف ضاهای ا صلی م ساجد  ،ح سینیه ها  ،مو س سات قرآنی  ،دارالقرآن ها و حوزه های علمیه  ،گلزار شهدا  ،یادمان
شهداء  ،امامزاده ها و مکان های مذهبی اقلیت های دینی مصرح 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 تب صره
( )3ماده واحده در بندهای ((الف )) و ((ب)) معاف می باشد.

تبصره سه :شرکت آب وفاضالب زابل موافقتنامه فعالیت های اجرایی از محل درآمدهای مصوبه فوق را حداکثر یکماه پس از ابالغ
م صوبه تو سط وزارت نیرو و اجرایی شد ن آن به شورای ا سالمی شهر زابل ار سال خواهد نمود  .ضمنا شرکت آب و فا ضالب زابل
میزان درآمد ناشی از تبصره ( ) 3و موافقتنامه فعالیتهای اجرایی را هر شش ماه یک بار به شورای اسالمی شهر زابل گزارش دهد .
تب صره چهار :با توجه به تاکید شورای ا سالمی شهر مبنی بر تحقق سهم دولت و اجرای به موقع پروژه های پی شنهاد شده  ،در
صورت عدم تخصیص به موقع سهم دولت  ،این مصوبه توسط شورای اسالمی شهر قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره پنج  :در صورت افزایش قابل مالحظه هزینه های انشعاب و آب و بهاء در بودجه سنواتی ابالغی  ،این مصوبه توسط شورای
اسالمی شهر مورد تجدید نظر قرار خواحد گرفت.
تب صره شش  :شرکت آب و فا ضالب تمهیدات الزم ن سبت به جلب م شارکت بخش خ صو صی در اجرای زیر ساخت مورد نظر را
فراهم نماید.
صورتجلسه شماره  316مورخ 99/7/8

نامه شماره  14812مورخ  99/5/6شهرداری زابل در خصوص در خواست شهرداری دزفول به عنوان خواهر خواندگی شهرزابل در جلسه علنی شورا مطرح و با توجه به ویژگی های مشترک طبیعی  ،تاریخی و فرهنگی با شهر زابل با اکثریت آراء
تصویب گردید
صورتجلسه شماره  317مورخ 99/7/9

-1نامه شماره  99/22620مورخ  99/7/5شهرداری زابل در خصوص تفاهم نامه قی مابین فرماندهی انتظامی شهرستان زابل و
شهرداری زابل در خصوص تعامل و مشارکت در مسائل فرهنگی و اجتماعی و آسیب ها و رفتاری در سطح محالت شهری در
جلسه علنی شورای مطرح و باتفاق آراء تصویب گردید

