
 شوراي اسالمي صباشهر 13مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي رسيده و مراحل  3بر ( مشتمل 3111 /31/33مورخ 31ش/769/6شماره  به 13نشست  )مصوبه

ذيل جهت اطالع  فرمانداري محترم شهريار طي شده به شرح 21/33/3111مورخ  39271/3/2717شماره قانوني آن به استناد نامه 
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  بند يك:

 قربانعلي قلي پور( يملك بر اساس ماده واحده/آقا كيصدور پروانه در  ):   موضوع   
   21/17/3111مورخ :  2777/ص/9279                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 21/17/3111مورخ :      6/31و/ش971                                   شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح : 
داراي سند عادي متر مربع 211به مساحت  نيمتصرف قطعه زم-قربانعلي قلي پور يبا مشخصات فوق در خصوص درخواست ساخت و ساز آقا يشهردار حهيال

مترمربع در  17آموزشي و  يكاربر ربع مترم 371يداراي ليكه ملك طبق طرح تفصنبش خيابان ساحلي  1ويره،بر خيابان آزادگان انتهاي بوستان واقع در 

در  يشهردار ،سرانه  نيمذكور و عدم امکان توافق و تام يخرده مالك بودن اراض ليبه دلو  از پالک بزرگ تر مجاز ريشده غ كيو تفکحريم رودخانه بوده 

% قيمت عرصه تحت عنوان عوارض تفکيکي برابر نظريه كارشناس رسمي  97/11اخذ بهاي  نسبت بهقانون شهرداري ها  313ماده  1تبصره نظر دارد بر اساس 

قانون  11ماده  31و  32، مطرح شد و شورا براساس بند  ديهمجوار اقدام نما يمطابق با بناها يصدور پروانه ساختمان دادگستري و بر اساس ماده واحده

همجوار  يمطابق با بناها يساختمان وانهبا  صدور پر يو اصالحات بعد 3/1/3197نتخاب شهرداران مصوب و ا ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يتشک

 371يداراي ليكه ملك طبق طرح تفصنبش خيابان ساحلي  1ويره،بر خيابان آزادگان انتهاي بوستان  واقع در قربانعلي قلي پور يدر ملك متعلق به آقا

سرانه،ضمن اخذ  نيمذكور و عدم امکان توافق و تام يخرده مالك بودن اراض ليبه دل از پالک بزرگ تر مجاز ريشده غ كيو تفکآموزشي  يكاربر مترمربع با

موافقت  يرا 9و مقررات موضوعه با  نيقوان هيكل تيرعاو   يدادگستر يكارشناس رسم هيبرابر نظر يکيعرصه تحت عنوان عوارض تفک متي% ق 97/11 يبها

 مود .را مصوب ن حهيو ال

 

 فهيمه صالحي-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 :        فرمانداري نظريه

 .قانون ثبت تشخيص داده شد 22مغاير ماده :  متن نظريه                   

 

  


