
 دوره ششم شوراي اسالمي شهر بجنورد 81/1/8011مورخ  81صورتجلسه رسمي شماره 
روز دوشهوبس مهور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهرر جنوهوردج سل هس رسهای سهاع       

 در محل ساختاان شورا تشکیل گردید.  01/8/0011

ضان خیر مقدم جس حاضرین و مراانان سل هسج   سل س جا تالوت آیاتی چود از کالم ا... منید آغاز و سپس رییس شورا

لاین احادی فر رییس محترم ستاد اقامس نااز خراسان شاالی و حن  االسالم و الا لاین دانش طله   حن  االسالم و الا 

 ج دستور سل س را قرائ  ناودند. محترم جویاد مردوی  خراسان شاالیرییس 

در اجتدا ریاس  محترم جویاد مردوی  خراسان شاالیج ضان قدردانی از هاکاری شهورای اسهالمی شهرر و شهررداری     

وردج گزارش مب وطی از حوزه مرجوطس خودج اعم از اقدامات اننام شده درخصوص ایناد ساختار و شهرای  حضهور حضهرت    جنو

 امام مردی )عج( جیان ناودند. 

در ادامس سل س ریاس  محترم ستاد اقامس نااز خراسان شاالیج توضیحاتی را درخصوص جرنامس های حوزه مدیری  خود 

 ای سطح پارکرا و مکانرای عاومی جس سل س ارائس ناودند. و جربود شرای  ناازخانس ه

پس از ارائس گزارش و جرنامس ها توس  میراانان سل س فوقج هر کدام از اعضای محترم شورا جطور سداگانس جس ارائس نقطس 

ی  موسهود  نظرات خود و دغدغس های شرروندان دراین خصوص پرداختس و پیشورادات و راهکارهایی را در سره  جربهود وضه    

 جیان ناودند.

در نرای  رییس شورا پس از ساع جودی موارد مطرح شدهج دستور سل هس را قرائه  و پهس از جررسهی و تبهاد  نظهر       

 تصایااتی جشرح ذیل اتخاذ گردید:

  01/1/0011مههور   تههوافقی درخصههوص رورتنل ههس شههررداری  5/8/0011مههور   66851/01/0011نامههس شههااره   -0

واقهع   10-01-0101-011011و جا کد نوسازی  0/0081/0شررداری و آقای س ید نخل تانیج مالک ملک پالک ثبتی  ماجین فی

ج مبوی جر درخواس  تقاضای ت یین تکلیف درخصوص مقدار 16و 66در خیاجان طالقانی غرجیج کوچس شرید ح ن آجادی پالک 

رسی و تباد  نظر و جا توسس جس طی شدن فرایود اننام شده و مترمرجع عق  نشیویج موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جر 08

پیوس ( جا رعای  ضواج   01/1/0011ضرورت اسرای طرح تفصیلی و جازگشایی م اجر جا توافق مذکور )رورتنل س توافقی مور  

 و مقررات شررسازی اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه م تبر خواهد جود.

 مهاجین  فهی  01/1/0011مهور    توافقی درخصوص رورتنل سشررداری  5/8/0011مور   66808/01/0011نامس شااره  -0

واقع در  1010-15-0106-011511و جا کد نوسازی  1081/051/0شررداری و آقای قوبرعلی س فری مالک ملک پالک ثبتی 

مبوی جر درخواس  تقاضای واگذاری ملهک جهس شهررداریج     میدان سوادیسج خیاجان قدسج حاشیس خیاجان روجروی مصالح س فری

موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  نظر و جا توسس جس طی شدن فرایود اننهام شهده و ضهرورت اسهرای طهرح      

رسازی پیوس ( جا رعای  ضواج  و مقررات شر 01/1/0011تفصیلی و جازگشایی م اجر جا توافق مذکور )رورتنل س توافقی مور  

 اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه م تبر خواهد جود.

 مهاجین  فهی  00/1/0011مهور    توافقی درخصوص رورتنل سشررداری  5/8/0011مور   66801/01/0011نامس شااره  -1

واقهع در سهاده    0-08-01-11 و جا کد نوسهازی  000/051/0شررداری و آقای محاود آذرنگ و شرکاء مالک ملک پالک ثبتی 

گورستان ساوید مبوی جر درخواس  تقاضای واگذاری ملک جس شررداریج موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تبهاد   

نظر و جا توسس جس طی شدن فرایود اننام شده و ضرورت اسرای طرح تفصیلی و جازگشایی م اجر جها توافهق مهذکور )رورتنل هس     

پیوس ( جا رعای  ضواج  و مقررات شررسازی اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مهدت   00/1/0011توافقی مور  

 سس ماه م تبر خواهد جود.



شررداری درخصوص جدهکار ناودن جاشهااه شهاهین جنوهورد جهس مبله        00/1/0011مور   60510/01/0011نامس شااره  -0

س مدت یک سا  جاج  هزیوس های ردور پروانهس سهاختاانی جاشهااه مهذکور و     ریا  طی اخذ یک فقره چک ج 508/110/601/0

هاچوین جس موظور کاک جس زیرساخترای ورزشی شررستان در شررک فرهوایانج موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جررسی 

رخواس  شررداری اعالم کای یون ورزش و سوانانج جا د 08/1/0011مور   1رورتنل س شااره  0و تباد  نظر و جس استواد جود 

 موافق  ناود. 

کای یون خدمات و محی  زی   شرری درخصوص جرره جرداری مکان مقبره  0/8/0011مور   5رورتنل س شااره  0جود  -6

شردا واقع در تقاطع سوادیس جا حفظ مالکی  جس عووان جاغ موزه شردای ارتش سر  استفاده شرروندان در سل س مطرحج شهورا  

 و تباد  نظر اعالم موافق  ناود. پس از جررسی

شررداری درخصوص درخواس  م اون محترم قضایی رییس کل و رییس  01/8/0011مور  10815/01/0011نامس شااره  -5

شوراهای حل اختالف خراسان شاالی مبوی جر تقاضای م اف ناودن از پرداخ  عهوار  شهررداری اعهم از ورود جهس محهدودهج      

ریا  واقع در خیاجان  681/688/515ه ناشی از قط س جودی عررس و... ملک آقای ح ین دیرجاز جس مبل  آماده سازیج ارزش افزود

 ج موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  نظر جا درخواس  شررداری اعالم موافق  ناود. 00نیایش 

 ان اسالم خاتاس یاف . جا ذکر رلوات جر پیامبر عظیم الش 00:11سل س ساع                     
 


