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 1 مقدمه  

2-11  شهرداري سرپرست به شورااختيار تفويض 1  

11-11 شهرداري صد ماده كميسيون در عضويت جهت شورا ازدوازده عضو  معرفي 2  

11-11 معامالت نامه آيين 11 ماده كميسيون در عضويت جهت شهرداري سرپرست پيشنهادي عضو دو معرفي 1  

11-11 معامالت نامه آيين 13 مادهكميسيون  در عضويت جهت شهر شوراي نماينده عرفيم 1  

21-22 هاشهرداريقانون  11 ماده كميسيون در عضويت جهت شهر شوراي نماينده معرفي 5  

21-25 )تملك داريي ها و سرمايه اي(معرفي ناظر شوراي شهر جهت كميسيون مناقصات طرحهاي عمراني 1  

21-23 پژوهش عالي شوراي در عضويت جهت شهر شوراي نماينده معرفي 1  

21-11  سبز فضاي گسترش و حفظ كميسيون در عضويت جهت شهر شوراي نماينده معرفي 3  

12-11 شهرداري اهواز 1111تفريغ بودجه سال  1  

15-11 ه ها و مراكز مذهبييجهت احداث مساجد،حسين اتبخشودگي كليه عوارض 11  

13-11 اتوبوسرانيرسيدگي به تخلفات  كميته در عضويت جهت شهر شوراي نماينده معرفي 11  

11-11 شهرداري منطقه ششكاركنان كمك به آقاي غالمعلي حيدري از  12  

11-11 اصالحيه رديف تملك اراضي و امالك مورد نياز اجراي توسعه و عمران شهري 11  

قانون شهرداريها  55ماده  21كميسيون بند عضويت در شورا جهت از معرفي سه عضو  11  11-11  

51-51 عوارض تخريب فضاي سبز طبق قانون اصالح قانون حفظ گسترش فضاي سبز در شهرها 15  

51-11 پرداخت غرامت به وراث مرحوم اسكندر شيران 11  

11-11 پرداخت ديه درخصوص ايراد و صدمه به آقاي اكبر ايزدي و خانم سميه ايزدي 11  

11-11 شهرداري كاركنان كمك به آقاي عارف عباسي اصل از  13  

11-13 معرفي نماينده شوراي شهر جهت عضويت در شوراي سازمان زيباسازي  11  

11-11 پرداخت غرامت يك سهم از سهام كوي باغات وليعصر)عج( به مالكيت آقاي حسن سرمست 21  

12-11 به آقاي مرادو نواصري فر  2112/1311از پالك ثبتي  11واگذاري يك قطعه زمين به شماره  21  

15-11 1112اصالح رديف اعتبارات بودجه شوراي اسالمي شهر در بودجه مصوب سال  22  

13-31 معرفي نماينده شوراي شهر جهت عضويت در شوراي سازمان مديريت پسماند  21  

31-31 معرفي نماينده شوراي شهر جهت عضويت در شوراي سازمان بهسازي و نوسازي  21  

31-31 معرفي نماينده شوراي شهر جهت عضويت در شوراي سازمان قطار شهري  25  

31-31 شهرداري و مناطق  كاركنانالتحرير جهت  ات كمك هزينه خريد لوازم 21  
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11-11 معرفي نماينده شوراي شهر جهت عضويت در هيأت رسيدگي به تخلفات تاكسيراني 21  

12-11 شوراي شهر جهت عضويت در شوراي نامگذاريعضو از معرفي سه  23  

11-15 معرفي نماينده شوراي شهر بعنوان  ناظر در هيات عالي معامالت شهرداري 21  

11-13 معرفي نماينده شوراي شهر جهت عضويت در شوراي سازمان اتوبوسراني  11  

11-111 به شهردار شورا  تفويض اختيار 11  

111-112 ضوابط و مقررات ساختماني احداث نورگير در مجتمع هاي آپارتماني 12  

111-113 ضوابط احداث آالچيق در پشت بام مجتمع هاي آپارتماني و امالك وياليي 11  

111-121 عوارض ساخت و سازهاي خارج از پيش آمدگي مجاز 11  

121-121 عوارض تمديد پروانه ساختماني و جريمه تاخير در تمديد 15  

111-115 بر عرض گذر مازاد ارتفاع عوارض  11  

111-111 عوارض اختصاصي تاسيساتي نفتي و صنعتي 11  

112-111 تاسيس سازمان زمين و مسكن شهرداري اهواز 13  

115-111 نرخنامه پيشنهادي خدمات سرويس حمل و نقل مدارس 11  

113-151 قيمت منطقه بندي اراضي و امالك پيشنهادي  دفترچه 11  

151-155 اخذ بهاي خدمات شهري از ادارات، سازمانها، شركتها و غيره... 11  

151-111 اخذ بهاي خدمات شهري از بيمارستانها 12  

111-111 خدمات شهري از نمايشگاه هاي اتومبيلاخذ بهاي  11  

115-111 از دفاتر سياحتي، زيارتي و جهانگرديشهري  اخذ بهاي خدمات 11  

111-111 بهاي خدمات شهري بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه يهاصالح 15  

115-111 امالك متروكه با قدمتي بيش از هفتاد سال از  اصالحيه بهاي خدمات شهري 11  

131-131 از نمايندگي هاي فروش خودرو شهري  اصالحيه بهاي خدمات 11  

131-133 اها اخذ بهاي خدمات شهري از درمانگ 13  

131-111 )دفاتر وكال و دفاتر اسناد رسمي(اصالحيه بهاي خدمات شهري از دفاتر اداري  11  

111-115 قانون نوسازي و عمران  3معرفي نماينده شوراي شهر جهت عضويت در كميسيون ماده  51  

111-113 اصالحيه رديف بودجه تملك اراضي و امالك مورد نياز اجراي توسعه و عمران شهري  51  

111-212 شهرداريها (قانون  111)ماده مرمت و بهسازي بناهاي مخروبه و فرسوده در خيابان و ...هسته مركزي شهر  52  

211-215 مالكيت آقاي گالبكش  تحت پرداخت غرامت عرصه در طرح تعريض خيابان  51  

211-213 )فازيك(بهسازي خيابان سلمان فارسي غربي -11ماده  51  
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211-211 )فازدوم(بهسازي خيابان سلمان فارسي غربي -11ماده  55  

212-211 )فازسوم(بهسازي خيابان سلمان فارسي غربي -11ماده  51  

215-211 )فازچهارم(بهسازي خيابان سلمان فارسي غربي -11ماده  51  

213-221 عوارض سطوح غير مجاز ساختمان كانون ناشنويان استان خوزستان  53  

221-221 اصالحيه بهاي خدمات شهري از اغذيه فروشي ها  51  

225-221 % سهم شهرداري از فاينانس قطار شهري اهواز51تضمين بازپرداخت قبول  11  

223-211 اصالح شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركتهاي اقتصادي شهرداري اهواز   11  

213-211 الكيت آقاي علي ميمي نژادتحت م  1511/1511خريد و الحاق زمين انحرافي به پالك ثبتي شماره  12  

211-211 نيروي كارشناسي با شركت تعاوني شهر گستر جنوب  111انعقاد متمم قرار داد  11  

211-211 كمك به برگزاري گردهمايي رزمندگان گردان جعفر طيار )س( اهواز 11  

211-213 تاسيس دانشگاه علمي كاربردي شهرداري اهواز 15  

251-252 شهرداري اهواز 1111بودجه پيشنهادي سال  11  

251-255 اصالحيه كد بودجه آموزش شهروندان و ايجاد زير كد ورزش محالت 11  

251-253 بويژه كالنشهر اهواز  كمك به شبكه ماهواراي االهواز جهت پوشش اخبار روزانه استان 13  

251-211 منطقه يك )تنظيف، جمع آوري و حمل پسماند و نخاله(واگذاري امور خدماتي شهري  -13ماده  11  

212-211 منطقه شش )تنظيف، جمع آوري و حمل پسماند و نخاله(واگذاري امور خدماتي شهري  -13ماده  11  

215-211 منطقه چهار 5و1نواحي  )تنظيف، جمع آوري و حمل پسماند و نخاله(واگذاري امور خدماتي شهري  -13ماده  11  

213-211 منطقه چهار 1و2و1نواحي  پسماند و نخاله( )تنظيف، جمع آوري و حملواگذاري امور خدماتي شهري  -13ماده  12  

211-211 منطقه سه )تنظيف، جمع آوري و حمل پسماند و نخاله(واگذاري امور خدماتي شهري  -13ماده  11  

211-211 منطقه دو )تنظيف، جمع آوري و حمل پسماند و نخاله(واگذاري امور خدماتي شهري  -13ماده  11  
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 مقدمه:

 

در فضای کاری الیحه  47 ،29ماهه دوم سال  در شش با شروع بکار مجدد شورای اسالمی شهر

 و تصویب  بررسیدر جلسات شورای اسالمی شهر، مورد  نگاه کارشناسیبودن  حاکم با مطلوب و

بهای خدمات بالخص  ،مصوبه مربوط به حوزه درآمدی شهرداری 81از این تعداد .قرار گرفت

جهت  شورای اسالمی شهر برنامه ریزی شهرداری و نشان از سیاستگذاری و  کهمیباشد  شهری

مدیریت امروز  مهم ترین چالش هایدرآمدی از  منابع .میدهددستیابی به منابع درآمد پایدار

امید است این روند با بهره مندی از تمام ظرفیت های درآمدی از جمله مشارکت و  .ستیشهر

شهروندان و شناسایی منابع جدید و بکارگیری  و کالن بخش خصوصیو  خردسرمایه گذاری 

 باعث ارتقاء کیفیت زندگی در شهر گردد. ،ابزارهای نوین تامین مالی پروژه ها

، اعضاء محترم کمیسیون محترم شورای اسالمی شهر، فرماندار محترم ءدر پایان جا دارد از اعضا 

  .ایمو تشکر نم کارشناسان شهرداری تقدیرمدیران و  ،بررسی مصوبات در فرمانداری

 

 

 ابراهیم نوشادی                                                                                             

  معاون برنامه ریزی و توسعه                                                                                                         

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  کارشناس مسئول امور لوایح –پیمان سهرابی تهیه و تنظیم کننده:        









































































































































































































































































































































































































































































































































































 


