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 بسمه تعالی

  بشرویهصورتجلسه شورای اسالمی شهر 

 مشخصات جلسه-1

 چهار تا یک مصوبه شماره 316 جلسه: شماره 10:  00تا   08:00 از ساعت                  10/04/1400مورخ     شنبهپنج : روزجلسه تاریخ
 

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

با توجه به مشکالت عدیده دامداران راجع به موضوع تأمین آذوقه دام سبک و سنگین و وجود خشکسالی شدید لزوم برگزاری جلسه ای 

شده و پیش رو ، احساس شده در شورا تبادل نظر و ارائه اطالعات فعالیت های انجام با حضور مدعوین به لحاظ تبیین تمهیدات اندیشیده 

         پذیرد.  شده صورت می

 دستور جلسات -4

  دستور جلسه ردیف

 تأمین خوراک دام سبک و سنگین و راه اهی شیپ رو 1

 خالصه مفید مذاکرات-5

تبادل نظر در  بحث و نظر به مراجعات و تماس های مکرر دامداران شهر بشرویه در خصوص مشکالت تأمین آذوقه و خوراک و قیمت کاه 

خصوص خشکسالی موجود و قیمت های باالی جو و کاه و چشم انداز آینده به جهت جلوگیری از ضرر و زیان دامداران انجام و منجر به 

   میماتی شد.   تص

 متن مصوبه شورا:  -6

اداره محترم دامپزشکی به جهت تسهیل فروش دام مازاد و کاهش تعداد دام موجود،  و مقرر گردید اداره محترم جهاد کشاورزی، امور عشایر -1

 صنعتی و جلب نظر دولت جهت خرید دام از دامداران را به عمل آورند. هماهنگی های الزم با کشتارگاه های 

های سبک و سنگین شهرستان در تیر ماه  هاد کشاورزی و امور عشایر جهت تأمین و توزیع سهمیه خوراک دامجمقرر گردید ادارات محترم  -2

 تسریع نمایند. 

هزار  500مقرر گردید به کلیه متقاضیان اعالم گردد به جهت تأمین نقدینگی الزم برای تهیه خوراک، جو و کاه از قرار هر رأس دام سبک  -3

 تومان تسهیالت ارزان قیمت قابل پرداخت است. 

وصی همه دستگاه های مرتبط اقدامات به منظور تجهیز منطقه به کشتارگاه استاندارد قرار شد برای جلب نظر سرمایه گذاران بخش خص -4

 هماهنگ و مساعدت ممکنه را مبذول دارند.

 

  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


