
 شوراي اسالمي صباشهر 44مصوبات نشست   

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  1بر ( مشتمل 5435 /51/30مورخ ش 6/ص/511شماره  بهشوراي اسالمي صباشهر 44مصوبات نشست ) 

شرح ذيل جهت  فرمانداري محترم شهريار طي شده به 10/30/5435مورخ  4354/5/1202  شماره رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

          اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (اصلی 369فرعی از 359تغییر کاربری به مسکونی و تفکیک قطعه زمینی به پالک ثبتی )        :   موضوع    بند يك:

   05/35/5435مورخ :  1212/ص/441                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 34/31/5435مورخ :   6/و/ش12                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
اصلي به  560فرعي از  210اليحه شهرداري با مشخصات فوق مبني بر  تغيير كاربري و تفکيك قطعه زميني به پالک ثبتي مصوبه :  متن

  134441ه كه بر اساس طرح تفصيلي متراژ مترمربع واقع در اسالم آباد خيابان شهيد مطهري انتهاي خيابان ياد شد 1344404مساحت

مترمربع از آن در طرح ميدان تفصيلي  4563444مترمربع از آن داراي كاربري انتظامي و  024461مترمربع از آن داراي كاربري اداري و 

طرح ميدان ،شهرداري در نظر  ( در40421) 535مترمربع مازاد بر سهم شهرداري موضوع ماده  5211413قراردارد ،لذا با عنايت به قرارگيري 

با تغيير كاربري و تفکيك اراضي متعلقه نسبت به اعطاء معوض يا در غير اينصورت نسبت به  1دارد در صورت موافقت كميسيون ماده 

شهرداران  و انتخابقانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  43ماده و شورا براساسپرداخت بهاي آن اقدام نمايد، مطرح شد 

 1344404اصلي به مساحت 560فرعي از  210دي با  تغيير كاربري و تفکيك قطعه زميني به پالک ثبتي و اصالحات بع 5/0/5021مصوب 

مترمربع از آن داراي  134441مترمربع واقع در اسالم آباد خيابان شهيد مطهري انتهاي خيابان ياد شده كه بر اساس طرح تفصيلي به متراژ 

مترمربع از آن در طرح ميدان تفصيلي قراردارد ،با عنايت به  4563444مترمربع از آن داراي كاربري انتظامي و  024461اداري و  كاربري

با تغيير  1( در طرح ميدان ، در صورت موافقت كميسيون ماده 40421) 535مترمربع مازاد بر سهم شهرداري موضوع ماده  5211413قرارگيري 

و مقررات  نيقوان هيكل تيرعاراضي متعلقه نسبت به اعطاء معوض يا در غير اينصورت نسبت به پرداخت بهاي آن با كاربري و تفکيك ا

 هی. مودنرا مصوب  حهيو ال ي موافقرا 2با    موضوعه

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

  

 30/30/5435    --    4354/5/1202:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 .با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد:  متن نظريه                   
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 (اروقفروش و واگذاری معبر متروکه به آقای جواد حسینی بموضوع  :                      )    بنددو:

   14/51/5433مورخ :  1212/ص/4451                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 14/51/5433مورخ :   6/و/ش211                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
مترمربع معبر متروكه برابر گزارش نقشه بردار مابين حدغربي 11452ينکه با توجه به قرارگيري مشخصات فوق مبني بر ابا  يشهردار حهيال

و ماقبل( به عنوان نهربين باغي جهت تردد استفاده مي گرديده  62اصلي)كه در سنوات گذشته سالهاي  160فرعي از  534و  530پالک ثبتي 

بنام آقاي جواد حسيني باروق الحاق و  404ه در زمان ساخت توسط مالك قطعه ( ك404اصلي)قطعه 512فرعي از  5126است و پالک ثبتي 

ميليون ريال و جمعاً 43،333،333اقدام به ساخت گرديده است و براساس نظريه كارشناس رسمي ارزش هر مترمربع معبر يادشده 

قانون نوسازي و عمران شهري و نظريه شماره   52ده ريال تقويم و ارزيابي گرديده است شهرداري در نظر دارد مستند به ما1،132،633،333

كارشناس رسمي دادگستري موضوع واگذاري معبر ياد شده را از طريق ترک تشريفات مزايده به آقاي جواد  5433451415مورخ543345152

و انتخاب خابات شوراهاي اسالمي قانون تشکيالت ،وظايف و انت 43ماده 54و  51بند  و شورا براساس ،مطرح شد حسيني باروق واگذار نمايد

مترمربع معبر متروكه برابر گزارش نقشه بردار مابين حدغربي پالک 11452بعدي با واگذاري مساحت و اصالحات  5/0/5021شهرداران مصوب 

ه مي گرديده است و و ماقبل( به عنوان نهربين باغي جهت تردد استفاد 62اصلي)كه در سنوات گذشته سالهاي  160فرعي از  534و  530ثبتي 

بنام آقاي جواد حسيني باروق الحاق و اقدام به  404( كه در زمان ساخت توسط مالك قطعه 404اصلي)قطعه 512فرعي از  5126پالک ثبتي 

ل ريا1،132،633،333ميليون ريال و جمعاً 43،333،333ساخت گرديده است و براساس نظريه كارشناس رسمي ارزش هر مترمربع معبر يادشده 

كارشناس رسمي  5433451415مورخ543345152قانون نوسازي و عمران شهري و نظريه  52تقويم و ارزيابي گرديده است مستند به ماده 

را  حهيو ال ي مخالفرا 4با و مقررات موضوعه  نيقوان هيكل تيرعابا  دادگستري را از طريق ترک تشريفات مزايده به آقاي جواد حسيني باروق

 .مود ننمصوب 

 حامد خزايي-داود نعيمي-موافقين : احد قنبري 

 فهيمه صالحي-حميد حسني -هادي رمضانخاني -مخالفين : وحيد جعفري

 

 


