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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 تا دویک  مصوبه شماره 290 جلسه: شماره 14:  00تا   12:00 از ساعت                   30/09/1399مورخ    شنبه یک : روزجلسه تاریخ
 

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

موضوع گالیه های مردم در ارتباط با کاهش سطح خدمات دندانپزشکی در درمانگاه  ،وشان مهرآفرینضمن تبریک روز پرستار به سپیدپ

نژاد و آقای مهندس شهابیان و ضرورت با آقای دکتر حسینیت دهی طوالنی کشیدن دندان و شرح مذاکره شت و نوبموسوم به مرکز بهدا

ها در این خصوص مطرح گردید. ضمن اینکه موضوع تبعیض ناروا در تمهید موضوع از طریق دانشگاه علوم پزشکی و مساعدت خیریه

در حالیکه  .حقوق بیمه شدگان نیستای به احقاق هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی کماکان باقی است و ظاهرا عالقه 12ارائه خدمت به 

و نماینده محترم به تقویت اعتبار راه طبس بشرویه که از  بیمه شدگان حقوق مذکور را به تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند. اهتمام دولت

 گذر مذکور به بهره برداری برسد. 1400گذرد به نحوی که در سال عمر آن بیش از ده سال می

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

 موضوع توافق شهرداری با آاقی محمدعلی هاللی  27/09/99مورخ  12/ 2948ربرسی و تصویب الیحه شماره  1

 با آاقی علی غالمی پور  شهرداری  رد خصوص توافق 29/09/99مورخ  2959/17ربرسی و تصویب الیحه شماره  2
 

 خالصه مفید مذاکرات-5

گردد و لذا در جهت سبب تسهیل عبور و مرور و بهسازی بافت فرسوده و سهولت دسترسی به آن میاجرای طرح خیابان قلعه نو 

تعریض خیابان تملک امالک مجاور و داخل معبر ضروری است. فروش ملک مجاور زمین آقای غالمی پور به ایشان با کاربری 

        مسکونی مانعی ندارد و به صرفه و صالح است. 

 متن مصوبه شورا:  -6

موضوع ملک انباری نامبرده واقع  27/09/99مورخ  2948/12صورتجلسه توافقی آقای محمدعلی هاللی با شهرداری بشرویه به شماره  -1

 در کوچه قلعه نو به تصویب رسید. 

اربری مترمربع با ک 64/24موضوع الحاق  27/09/99مورخ  2947/12صورتجلسه توافقی آقای علی غالمی پور با شهرداری به شماره  -2

  مسکونی به ملک نامبرده مورد تصویب قرار گرفت. 
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