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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 یک تادو مصوبه شماره 307 جلسه: شماره 13:  00تا   11:30 از ساعت                  21/02/1400مورخ     شنبهسه : روزجلسه تاریخ
 

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

 تأکید بر حمایت از تولید و خصوصا فعال شدن کارخانه محصوالت لبنیاتی پدنک به عنوان نمونه توفیق تولید در اجرای منویات موکد مسئوالن

میلیارد ریالی به راه اصلی طبس بشرویه و  400نظام مدنظر است. اقدامات و پیگیری های نماینده محترم در موارد متعدد و اختصاص اعتبار 

ی صدور مجوز پایگاه امداد و نجات جاده ای اصفاک و سایر موارد مورد تقدیر اعضای شورا قرار گرفت. تأکید در تسریع در تأمین سی پیگیر

تی اسکن با توجه به ساخت محل آن از طریق کمک های مردمی و ضرورت بهسازی مسیر بشرویه به چهنو که اخیرا تعداد سفر افزایش یافته 

 می نیز مهیای استفاده است مورد خواست مردم و شورا است.  است و کمک های مرد

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

1 
ری و بنداهی وظیفه ای شورای اسالمی شهر رد خصوص الحاق اراضی موسوم هب حفره  20/02/1400مورخ  10271/41/35انهم شماره  و الیحه شماره مدریکل محترم دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل استاندا

 منظم هب نموهن توافق انهم  20/02/1400مورخ  0371/17

 معاون آموزشی مرکز علمی کارربدی موضوع استعفای سررپست مرکز  21/02/1400مورخ  00039/00/4205 انهم شماره  2

 خالصه مفید مذاکرات-5

دفتر معاون محترم  15/02/1400نمونه قرارداد منعقد بین شهرداری و مالکین اراضی موسوم به حفره موضوع تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 

مورد بررسی قرار گرفت و با اصالحاتی تأیید شد و مقرر شد دو نفر از اعضای شورای اسالمی شهر همه روزه تا انتهای انعقاد عمرانی استانداری 

است  توافقات موضوع توافقات را در شهرداری تعقیب و نهایی نمایند. با توجه به اینکه گویا آقای جنگجو استعفا نموده اند و حقوق پرسنل معوق

ه رئیس هیأت امناء مرکز با آقای جنگجو مذاکره نمودند که استعفا پذیرفته نشده است. مقررشد ضمن دلجویی و کمک به ایشان و آقای وکیل زاد

    موانع فعال تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه دهند.                  رفع
 متن مصوبه شورا:  -6

دفتر معاون محترم امورعمرانی استانها مورد بررسی قرار گرفت و  15/02/1400نمونه صورتجلسه توافقی موضوع تصمیمات متخذه در جلسه -1

به صورت همه روزه موضوع تبادل توافقات را تعقیب نمایند اول و حسین زاده اول با اصالحاتی تصویب شده مقرر است آقایان وکیل زاده، قلیان 

 مهلت مقرر دستور معاون محترم امور عمرانی به اجرا نهاده شود. تا در 

مقرر است موضوع نگرانی های آقای جنگجو سرپرست محترم مرکز علمی کاربردی در جلسه ای با حضور هیأت امناء بررسی و تصمیم نهایی  -2

 اتخاذ شود.  

 

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

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


