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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 پنجتا  یک مصوبه شماره 304 جلسه: شماره 12:  40تا   09:00 از ساعت                   06/02/1400مورخ    شنبه دو : روزجلسه تاریخ
 

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

درصد  80استعالم چگونگی اقدامات مربوط به تغییر کاربری در جهاد کشاورزی و تنویر جواز دریافت  ضرورت تعیین تکلیف مباحث مربوط به تأمین زمین،

درصد ناشی از ماده واحده  20درصد و  44به مقدار حدود  101بهای روز زمین از اراضی ورود به محدوده و مطالبه حقوق ناشی از اجرای قانون اصالح ماده 

درصد بهای روز  144شهرداری ها که مجموع مطالبات بخش دولتی و عمومی برای الحاق اراضی اشخاص به محدوده به  تأمین امالک مورد نیاز دولت و

شودمسئله ای بغرنج و از طرفی مانع عمده توافقات با مالکین است. موضوع دوبانده شدن ورودی ها و مسیر دوراهی به بشرویه مورد مطالبه زمین بالغ می

شود. ضرورت دارد در این خصوص اقدام قطعی صورت گرفته به مردم اعالم شود. همچنین تقویت تشدید شده و به شورا منعکس می پس از تصادفات اخیر

ت اعتبار ساخت راه طبس بشرویه بجستان نیز احقاق حقوق حقه مردم بشرویه را موجب خواهد شد. موضوع تأمین دستگاه سی تی اسکن و تأمین خدما

ی مسائلی است که ضرورت دارد قبل از تاریخ تعیین شده برای افتتاح بیمارستان محقق شود. موضوع بهسازی زن همچنین محوطه سازیربنایی بیمارستا

گورستان عمومی متعلق به شهرداری مزار شهیدان واالمقام مدفن گورستان قدیم موسوم به شهیدان که بارها مورد پیگیری بوده است به گونه ای که وجود 

و مسئولیت ها مشخص گردد زیرا اقدام بایستی یکپارچه بوده و با تهیه طرح جامع تکلیف  راضی مربوط به حسینیه شهیدان تعیینمادران شهدا و اپدران و 

 عملیات بهسازی شروع و تعقیب شود در هر صورت بالتکلیفی به مصلحت هیچکس نیست.

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

 موضوع لکشم آاقیان اقسمی ، اقسمی کفاش و اشراقی  02/02/1400مورخ   0227/18الیحه  1

 موضوع مزایده آب و مزرهع حاجی آباد 26/01/1400مورخ  0161/33الیحه شماره  2

ری شهرداری اه  28/01/1400مورخ  0176/491الیحه  3  موضوع تصویب اصالحیه شیوه انهم سرماهی گذا

 ربرسی و استماع ردخواست آاقی محمد سبحانی رد خصوص قرارداد فی مانیب و اجرای با تأخیر قرارداد و زیانهای انمبرده  4

 حضور رئیس اداره ثبت اسناد بشروهی ربای صدور رپواهن ساختمان اداره  5

 خالصه مفید مذاکرات-5

و شهروندان شورای اسالمی شهر تالش خود را برای رفع مشکالت و نهایی شدن و اجرای توافقات بکار برده و لذا برای با توجه به انجام توافق بین شهرداری 

دانند. در خصوص درخواست آقای محمد سبحانی و با توجه به طوالنی شورا مزایده آب و مزرعه حاجی آباد را به صالح شهرداری میحل مشکل اعضای 

شهر معتقد به  شدن فرآیند اجرای قرارداد واگذاری زمین ناشی از ادعای اداره آب منطقه ای در مالکیت زمین موردنظر واقع در میدان شهدا، شورای اسالمی

            باشد. راد خسارت ناشی از تأخیر میای

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

 ادریس حسین زاده اول محمدجواد سلطان زاده، ،  علی قلیان اول محمدرضا وکیل زاده،  ، سلیمی حسن
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 متن مصوبه شورا:  -6

با موضوع استعالم ملک آقایان قاسمی، قاسمی کفاش و اشراقی  02/02/1400مورخ  0227/18الیحه مندرج در شورای اسالمی شهر با پیشنهاد شهرداری  -1

 نماید.موافقت می

 شورای اسالمی شهر با مزایده واگذاری آب و مزرعه حاجی آباد به صورت قرارداد اجاره موافقت دارد.  -2

وزیر کشور را مورد تصویب قرار  09/12/99مورخ  199049شورای اسالمی شهر اصالحیه شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری های کشور ابالغی به شماره  -3

 دهد. می

شورای اسالمی به منظور ناشی از ادعای اداره آب منطقه ای، به آقای محمد سبحانی، یند واگذاری ملک معوض میدان شهدا آنی شدن فربا توجه به طوال -4

 نماید. میملغی قرارداد توافق را  3جبران خسارت وصول مبلغ تعیین شده در بند 

دو حصاران، با شهرداری رایزنی نمایند تا  -3آقای محمد ناظمیان  -2اداره ثبت  -1در جهت بررسی و حتی المقدور حل مشکل مقرر شد آقای وکیل زاده  -5

 اقدام به برگزاری جلسه مشترک با حضور اعضای شورا و متقاضیان کنند.

 


