
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 92/40/22مورخ  851صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشهنب  مهور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع       

شورا تشکیل شد، جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ریهیس شهورا    جلساتدر محل سالن  92/10/22

دسهتور جلسه  را قرا ه  و پهس از بررسهی و تبهاد    هر         ،ض ن خیر مقدم ب  حاضرین در جلس  و گرامیداش  ایهام فتته   

 تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 قی هابین  90/0/22 مهور   تهواققی  صورتجلسه  ری درخصهو   شههردا  92/0/22مهور    04204/01/0922 ام  شه ار    -0

در  اظرآبهاد،  واقه    10-04-0100-0199-11با کهد  وسهازی   قولنام  عادی مالک ملک  آقای مح ود معصومیو  شهرداری

جلسه  مرهرح، شهورا پهس از     ، موضهو  در  متهری  99تقاضای واگذاری ملک در مسیر گذر مبنی بر  004پالک  00 اظرآباد 

اجرای طهرح تتصهیلی و بازگشهایی معهابر بها تواقه         ضرورت ا جام شد  وطی شدن قرایند با توج  ب  و بررسی و تباد    ر 

اعالم مواقق    ود، این تواق  از تاریخ ابهال   با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی پیوس (  90/0/22)صورتجلس  تواققی مور  مذکور 

 .ما  معتبر خوافد بود ب  مدت س 

 شهرداری قی ابین 9/0/22 مور  تواققی صورتجلس شهرداری درخصو   92/0/22مور   04249/01/0922 ام  ش ار   -9

در  اظرآبهاد، کوچه  جنه     واق   10-04-011-0294-110با کد  وسازی قولنام  عادی مالک ملک  آقای   رعلی مرادپورو 

جلس  مرهرح،  ، موضو  در تقاضای تقسیم قرعات قی ابین مالک و شهرداریمبنی بر پ پ بنزین ا تهای کوچ  س   راس  

اجرای طرح تتصیلی و بازگشهایی معهابر    ضرورت ا جام شد  وطی شدن قرایند با توج  ب  و شورا پس از بررسی و تباد    ر 

اعهالم مواققه    هود، ایهن تواقه  از      رسازی با رعای  ضوابط و مقررات شهپیوس (  9/0/22)صورتجلس  تواققی مور  با تواق  مذکور 

 .تاریخ ابال  ب  مدت س  ما  معتبر خوافد بود

میلیارد ریها  به  صهورت     41شهرداری درخصو  درخواس  پادار   ودن مبلغ  02/0/22مور   092/01/22 ام  ش ار   -9

  مررح، شورا پهس از بررسهی و   تح  عنوان آستال  و لک  گیری سرح شهر در جلس 22علی الحساب در مت م بودج  سا  

و با توج  ب   بر ام ، بودج  و سرمای  گذاریک یسیون  90/0/22مور   020صورتجلس  ش ار   4تباد    ر و ب  استناد بند 

)طبه    هر فیهات تربیه  مصهوبات         یاز مبرم معابر سرح شهر ب  آستال  با درخواس  شههرداری اعهالم مواققه    هود.    

 قرما داری(

  با ذکر صلوات بر پیامبر ع یم شأن اسالم خات   یاق . 00:11جلس  ساع    
 


