
1 
 

 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 دو تا یک مصوبه شماره 287 جلسه: شماره 12:  00تا   09:30 از ساعت                     15/09/1399مورخ    شنبه  : روزجلسه تاریخ
 

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

قبل از حضور مدیرکل مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری به صورت فوق العاده دعوت شد. آقای جلسه به دلیل حضور جناب 

تسریع در انجام حسابرسی و   98گزارش حسابرسی سال ضرورت پیگیری ارسال و  97گزارش حسابرسی سال طرح موضوع همه گیری کرونا، محترم 

سپس تفریغ بودجه تصویب شود. موضوع ادامه خیابان کارگر و وضع نابسامان آن همچنین محو شده با توجه به قرارجدید که بایستی حسابرسی انجام 

تا امکان با گذاشتن کاربری ود کند تدبیری اندیشیده شود. بهتر است در موقع تهیه طرح جدید شرایطی مهیا شآثار مسیل و مراجعات اهالی ایجاب می

تحصیل بستر معبر فراهم گردد. در خصوص عزیمت کاروان خودرویی از مسیر بشرویه به چهنو بجستان که در جلسه قبلی طرح مطلب گردید انجام 

شده واصل نشده تقاضا  هماهنگی الزم ضروری است. متاسفانه خبری از جلسه و تمهید آن در محیط زیست کشور که از مدیرکل محترم محیط زیست

             گذار گالیه مند است و طوالنی شدن فرآیند به زیان پروژه است. به جهت اینکه سرمایه

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

کاری بازآفرینی شهری  10/09/99مورخ  2815/42شماره ربرسی و تصویب الیحه  1    رد خصوص تنزیل اسناد پیمان

   ردخواست فسخ قراردا د شرکت پارسیان سازه گلشن  10/09/99مورخ  2814/42تصویب الیحه شماره  ربرسی و 2

 

 خالصه مفید مذاکرات-5

ش اسناد عمرانی در محالت قدیمی موضوع مشارکت با اداره محترم کل راه و شهرسازی نیازمند نقدینگی است، فروبا توجه به اینکه فعالیت 

معقول و ضروری است. درخواست های مکرر شرکت پارسیان سازه گلشن پیمانکار اموررفت و روب و فضای خزانه با نرخ تعدیل مصوب، 

توجه به قطع همکاری شرکت تعیین تکلیف سپرده پیمانکار به روش بینابینی مدنظر اعضا با سبز شهرداری از حیث زیان آن شرکت بررسی و 

 ست که نسبت به مدت باقیمانده از قرارداد ضبط و تسویه شود.

 متن مصوبه شورا:  -6

اسناد خزانه موضوع الیحه شود به منظور تأمین نقدینگی پروژه های باز آفرینی محالت قدیمی سطح شهر به شهرداری اجازه داده می -1
 تنزیل نماید. را به نرخ مصوب و معقول 

-هنگام قرارداد شرکت پارسیان سازه گلشن حسب تقاضای آن شرکت به نسبت ماهپیش  به منظور فسخ و تسویهدارد شهرداری اجازه  -2

 های باقی مانده از قرارداد از ضمانت نامه بانکی کسر و مابقی را مسترد دارند.

 

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

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


