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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 سهتا  یک مصوبه شماره 302 جلسه: شماره 16:  00تا   13:30 از ساعت                   16/01/1400مورخ    شنبه دو : روزجلسه تاریخ
 

 مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکراتخالصه مفید  -3

به دلیل وجود حجم زیادی از مکاتبات وارده جلسه فوق العاده تشکیل گردید. اعضای هیأت رئیسه کمیته مردمی راه بشرویه بجستان در پی 

هشت تن از مسافرین در جاده های بشرویه برای اتخاذ تصمیم و پیگیری مطالبات مردم در جلسه شورا حضور یافته و پیرامون  حادثه درگذشت

گوهایی صورت گرفت. پیشنهاداتی در خصوص پیگیری برگشت ان و تصمیم برای واکنش مناسب گفتبی توجهی به خواسته های مردم شهرست

استانداری و همچنین هدایت واکنش  06/07/98 خذ توضیحات از مسئولین در عدم عمل به مصوبه مورخجاده های موجود به حالت اصلی و ا

      فضای مجازی و حقیقی در نیل به اهداف مشروع مردم و برون رفت از بن بست جاده ای در جلسه مطرح گردید. 

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

ن رد خصوص جاده اهی بشروهی مثبوت هب شماره  1  15/01/99مورخ  0026ربرسی انهم حدود یکصد نفر از شهروندا

کالت مربوط هب حوزه راه رد شهرستان  2  ربرسی موضوعات و مش

 ساخت مسکن کشاورزانردخواست زمین ربای  05/01/1400مورخ  355/752ربرسی انهم شماره  3

 خالصه مفید مذاکرات-5

استانداری پیگیری گردد. تنظیمی در حضور معاون عمرانی  06/07/99صورتجلسه مورخ به پیشنهاد کمیته مردمی باید موضوع عدم اجرای 

تصمیم گیری بین شورای شهر و مرگ هشت تن از شهروندان شده است نشست  وهمچنین به منظور بررسی ابعاد حادثه جاده ای اخیر که باعث

شهرستان و فرمانداری و امام جمعه محترم ضروری است. بررسی پیگیری مشکالت زیست محیطی جاده بشرویه بجستان نیز مورد تأکید اعضای 

ورت ارازن قیمت و تحویل رایگان یا ارزان قیمت زمین باشد. لزوم ساخت مسکن برای کشاورزان به صشورا و اعضای کمیته مردمی جاده می

             مورد تأکید است. 

 متن مصوبه شورا:  -6

نفر به همراه اعضای شورا و اعضای کمیته مردمی راه با امام  60مقرر شد در هفته جاری جمعی از نخبگان و معتمدان و ریش سفیدان بشرویه در حدود  -1

شوند. آقای ن جلسه موضوع جاده های بشرویه اولویت بندی و پیگیری شود. دادستان محترم دادگستری نیز به این جلسه دعوت آجمعه محترم مالقات و در 

 وکیل زاده پیگیری جلسه را عهده دار شدند. 

با نماینده محترم ولی فقیه در استان و  تمهیدات الزم برای مالقاتشهرستان مربوط به حوزه راه در  شد برای طرح موضوعات و مشکالت رمقر -2

  محترم اندیشیده شود. استاندار

 مقرر شد شورای اسالمی شهر به منظور همکاری ادارات ذیربط برای ساخت مسکن مورد نیاز کشاورزان مکاتبه و تأکید نماید.-3

 

  قانون شوراها(: 16ماده  اجرای) شورا حاضر در جلسهشهر اعضای شورای  -2

 ادریس حسین زاده اول ،  قلیان اولعلی  محمدرضا وکیل زاده،  ، سلیمی حسن


