
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 61/41/99مورخ  651صورتجلسه رسمي شماره 

در  01/11/99روز شنبه موور    01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

 محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و مهمانان دعوت شده  

به جلسه آقای دکتر رعنایی مدیرکل محترم بیمه سالمت استان و آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنوورد و همننوین   

دستور جلسه را قرائت و در اداموه بوا توجوه بوه     ( )ع( و روز شهرداریها و دهیاریها والدت امام رضا)گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته 

 حضور مدیرکل محترم بیمه سالمت استان درخصوص پوشش بیمه سالمت در جامعه را تشریح نمود.

ار دادن صود  برای تحت پوشش قور  99در ادامه آقای دکتر رعنایی با ارائه گزارشی از وظایف ذاتی و فعالیت سازمان در سال  

درصدی بیمه سالمت برای اقشار جامعه مخصوصاً اقشار مستضعف و محروم و همننین فراینود الکترونیکوی کوردن سیسوت      

 سالمت را بیان نمودند.

پس از گزارش آقای دکتر رعنایی و شهردار بجنورد درخصوص مباحث مطرح شده، هر کدام از اعضوای محتورم شوورا بطوور      

ت خود درخصوص موضوع بحث پرداخته و پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت بهبود وضعیت موجود جداگانه به نقطه نظرا

 شدند.

در ادامه آقای هادی زارعی شهردار بجنورد نیز بطور جداگانه گزارش مبسوطی از فعالیتهای شوهرداری در راسوتای خودمات     

 دهی به شهروندان را بیان نمودند.

جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی  اتجمع بندی موارد مطرح شده دستوردر پایان ریاست شورا پس از  

 بشرح ذیل اتخاذ گردید:

و  شهرداری فیمابین 39/3/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  03/1/99مور   99193/01/99نامه شماره  -0

در بلوار معل  خیابان بهارک فرعی واقع  قولنامه عادیو  1-32-011-011-0مالک ملک با کد نوسازی  خان  مسنوره برزگران

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در تقاضای تغییر کاربری و تفکیکمبنی بر سمت راست قطعه دوم  1

)صورتجلسوه تووافقی   وافق موککور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با ت ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و 

اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبور  با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  39/3/99مور  

 .خواهد بود

و  شهرداری فیمابین 32/9/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  03/1/99مور   93993/01/99نامه شماره  -3

 13-01-32-21-10و کد نوسوازی   3112/93/039/3ملک با پالک ثبتی  انمالک آقای سلطانعلی ایزانلو و خان  هاجر ایزانلو

جلسوه مطورح،   ، موضوع در تقسی  قطعات فیمابین شهرداری و مالکمبنی بر در جاده بش قارداش ابتدای حلقه سنگ واقع 

اجرای طرح تفصیلی  ضرورت کارشناسی انجام شده ودن فرایند قانونی و طی شبا توجه به و شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

با رعایت ضووابط و مقوررات شهرسوازی اعوالم موافقوت      پیوست(  32/9/99)صورتجلسه توافقی مور  و بازگشایی معابر با توافق مککور 

 .نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فیمابین 02/3/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  03/1/99مور   99103/01/99نامه شماره  -9

 019و  013و  010از  219پالک ثبتی و  10-01-0111-0119-11کد نوسازی مالک ملک با  آقای عباسعلی شاکر نوغابی

مبنوی بور   ستقالل کوچه شهید شاکر نوغوابی  در بلوار اواقع  3اصلی بخش  029فرعی از  90از  3019اصلی و  010فرعی از 

جلسه مطرح، شورا ، موضوع در مترمربع 2/02مترمربع با اضافه ارض به مساحت  3/01تقاضای تهاتر عقب نشینی به مساحت 



اجورای طورح تفصویلی و     ضرورت کارشناسی انجام شده وطی شدن فرایند قانونی و با توجه به و پس از بررسی و تبادل نظر 

با رعایت ضوابط و مقررات شهرسوازی اعوالم موافقوت    پیوسوت(   02/3/99)صورتجلسه توافقی مور  ی معابر با توافق مککور بازگشای

 .نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

ان بوه جهوت   شهرداری بجنورد مبنی بر درخواست صدور مجوز حفواری رای و   1/1/99مور   92123/01/99نامه شماره  -1

تکمیل شبکه و انشعابات فاضالب شهری در منطقه ک  برخوردار معابر خیابان حر مشابه محله ناظرآباد صورت پکیرد موضوع 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به توانمندسازی محالت ک  برخوردار و همننین رعایت بهداشت 

به اینکه انجام حفاری در معابری که نیاز بوه آسوفالت شوکافی دارنود پوس از انجوام        محیطی با درخواست شهرداری مشروط

 اقدامات حفاری، نسبت به مرمت و لکه گیری آسفالت توسط شرکت آب و فاضالب صورت پکیرد، اعالم موافقت نمود.

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن بورای شوهرداری و کلیوه دسوت اه      91* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 1 )این صورتجلسه در قالبهای ذینفع الزم االجراست. 

 اسالم خاتمه یافت. با ذکر صلوات بر پیامبر عظی  شأن 01:11جلسه ساعت   
 


