
1 
 

 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 سهیک تا  مصوبه شماره 288 جلسه: شماره 12:  00تا   9:30 از ساعت                     24/09/1399مورخ    شنبه دو : روزجلسه تاریخ
 

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

مورد نیاز ین منابع تحقق خواست مردم در ارتباط با تأمین سی تی اسکن که قول آن توسط وزیر محترم بهداشت و درمان داده شده و تقدیر از همراهی مردم در تأم

ودند. همچنین درخواست تسریع در تکمیل ساختمان بیمارستان و سایر ساخت و سازهای در مساخت محل استقرار دستگاه که بالفاصله از اعالن شروع به بذل ن

، مطالبات در فضاهای مجازی در خصوص تعداد جلسات برگزار شده و ضرورت تکمیل سایت شهرداری، وضع بدهی مالیاتی شهرداری از سال ی شبکهدست اجرا

فارسی که و جرائم تعلق گرفته که با حضور کارشناسان امور مالیاتی در شورا مطرح شد و الزام به تعیین تکلیف آن، انسداد انتهای خیابان سلمان  1397لغایت  1388

مطرح و برخالف عرف بلوک چینی شده و در صورت تبدیل این عمل به رویه صورت مناسبی نخواهد داشت. موضوع مراجعات آقای خاوری برای احقاق حق نیز 

      فیصله نمایند. در صورتیکه حقی از ایشان نزد شهرداری است ادا و مسئله را بررسی و  اینطرح این خواسته از آقای شهردار که 

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

کلیف پیشنهاد شماره  1 ن  23/09/99مورخ  2910/17ربرسی و تعیین ت ری هب آاقی یوسفی خندا  راجع هب تغییر شماره قطعه واگذا

 1398ربرسی غیبت اعضا ات پایان سال  2

 1397موضوع  گزارش حساربسی سال  10/09/99مورخ  2808/42ربرسی و تصویب الیحه شماره  3

 خالصه مفید مذاکرات-5

از اراضی شهرداری در سجادیه دو قطعه جدید به آن اضافه شده است. شمارگان قطعات  B4نظر به اینکه پس از شماره گذاری قطعات بلوک 

بررسی و موجه  98و  97تغییر یافته و تغییر شماره های واگذاری به افراد اجتناب ناپذیر است. در ادامه جلسه غیبت اعضای شورا در سال های 

شهرداری بشرویه مالحظه گردید. و از نظر کلیات به تأیید اعضا رسیده و در خصوص رفع برخی  97گزارش حسابرسی سال تشخیص داده شد.

 برگزاری جلسه مشترک مطرح گردید. مندرج در گزارش ضرورت نقایص 

 متن مصوبه شورا:  -6

و الیحه مندرج در صورتجلسه توافقی  22به آقای یوسفی خندان به جای قطعه  B4 از بلوک  24شورای اسالمی شهر با واگذاری قطعه شماره  -1

 موافقت دارد.شهرداری 

    موجه تشخیص داده شد. 98و  97غیبت اعضای شورای اسالمی شهر در سال های  -2

گردید جلساتی با  رمقر مندرج در گزارششهرداری بشرویه به تصویب رسید. در خصوص رفع برخی نواقص  97حسابرسی سال گزارش کلیات  -3

 شهرداری برگزارگردد. 

 

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

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


