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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 تا سه یک مصوبه شماره 303 جلسه: شماره 11:  00تا   08:00 از ساعت                   23/01/1400مورخ    شنبه دو : روزجلسه تاریخ
 

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

ارائه گزارشی از جلسه مشترک شهرستان های بشرویه، فردوس و سرایان در خصوص سهمیه آب استحصالی از خط لوله خلیج فارس 

دد د تراتوسط شرکت کنندگان داده شد. بررسی نامه های وارده در دستور کار بود و بررسی و پاسخ داده شد. همچنین موضوع ازدی

ورودی ها و خروجی های شهر مطرح و با توجه به آمار تصادفات و اتالف جان شهروندان کشاورز پیگیری دو بانده شدن دو ورودی 

       شهر از الزامات است. 

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

 خصوص استفاده از اتسیسات ربق رد 22/01/1400مورخ  0124/17الیحه  1

 موضوع شرکت پارسیان سازه طبس گلشن  15/09/99مورخ  287صورتجلسه   2بند  2

 1400ربای سال  297موضوع اصالح مصوهب شماره   23/01/1400مورخ  0134/11شماره یحه ال 3

 خالصه مفید مذاکرات-5

مورد تأیید  1400رجهت روشنایی سه راهی دهستان رقه واستفاده از ترانسفورماتور پارک بهارستان تا آخر مردادماه اداره راه تابعه د همکاری با

سی و راست. مسئولین شرکت پارسیان سازه طبس گلشن در چند مرحله در شورا حاضر و مضایق مترتب بر ادامه قرارداد را ذکر نموده پس از بر

توضیحات داده شده و اذعان به نقص در قیمت های پیشنهادی در حوزه خدمات فضای سبز فسخ قرارداد اجتناب ناپذیر بوده است. لذا  با توجه به

با توجه به ضرورت تعیین تکلیف وصول حقوق شهرداری  درصد با هدف پوشش هزینه ها مانعی ندارد. 10به ضبط  287صورتجلسه 2اصالح بند

               شود. نیز تجویز می 1400مورد عمل بوده به همان کیفیت برای سال  1399آنچه در سال  101الح ماده در خصوص قانون اص

 متن مصوبه شورا:  -6

فی مابین فرمانداری، اداره راهداری و شهرداری بشرویه را مورد  18/01/1400مورخ  0073/12شورای اسالمی شهر الیحه و توافق نامه شماره  -1

 دهد. تأیید و تصویب قرار می

شود. با توجه به فسخ قرارداد، استرداد ضمانت نامه شرکت پارسیان سازه به شرح زیر اصالح می 15/09/99 مورخ 287 صورتجلسه 2 بند -2

  درصد مبلغ ضمانت نامه مانعی ندارد.  10طبس گلشن با دریافت معادل 

 در خصوص اراضی مسکونی عینا عملی گردد. 27/11/99مورخ  297صورتجلسه  2و  1مفاد مصوبات شماره  1400مقرر است در سال -3

 

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

 ادریس حسین زاده اول ن زاده، طامحمدجواد سل،  علی قلیان اول محمدرضا وکیل زاده،  ، سلیمی حسن


