
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 55/55/11مورخ  951صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشالربم مالور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالممی شال ر نورالوردل هلرالم رسالعی سالاع          

شورا ضعن شورا تشکیل شدل هلرم نا تموت آیاتی چرد از کمم ا... موید آغاز و سپس رییس  هعایشدر محل سالن  10/10/99

دستور هلرم را قرائ  و پس از نررسی و تبادل نظر تصعیعاتی نشالر    لخیر مقدم نم حاضرین در هلرم و گرامیداش  ایام هفتم

 ذیل اتخاذ گردید:

تعدید زمالا  اهالرای مفالاد تورتولرالم تالواوقی مالور        ش رداری درخصوص  91/4/99مور   47704/01/0999نامم شعاره  -0

شورا مبری نر تواوق وی مانین ش رداری و آقای عیری  44/6/99مور   019تورتولرم شعاره  0نرد  و موضوع مصونم 91/4/99

نان  پیگیری و اهرای مفالاد تورتولرالم مالرکورل     46/4/99مور   40949/0/99ناغچقی و طبق درخواس  مالک نم شعاره نامم 

این تواوق از تاریخ انمغ نم  اری اعمم مواوق  نعود.موضوع در هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر نا درخواس  ش رد

 .مدت سم ماه معتبر خواهد نود

توسالعم شالبکم ادارات   نم ه   ش رداری درخصوص تدور مووز حفاری رایگا   49/4/99مور   47470/01/99نامم شعاره  -4

و نالم   س از نررسالی و تبالادل نظالر   شورا پال  لدر هلرم مطر موضوع  لخدمات رسا  در مریرهای خاکی اراضی تازه تفکیک شده

تالدور موالوز حفالاری رایگالا      کعیریو  نرناممل نودهم و سرمایم گراری نا  4/0/99مور   004تورتولرم شعاره  4استراد نرد 

خدماتی زیرساخ  هیچگونم  اند و تازه تفکیک شدهسطح ش ر کم توسعم شبکم ادارات خدمات رسا  در مریرهای خاکی اراضی 

 اعمم مواوق  نعود. یف نشدهلدر معانر آ  تعر

ریالال از محالل    111/977/097/079ش رداری درخصالوص پرداخال  مبلال      90/14/99مور   49146/01/0999نامم شعاره  -9

نانال    ل(9/4/99مور   004تورتولرم شعاره  0)نرد آ  کم دارای مصونم قبلی نوده  قطعم زمین واقع در انت ای قیام و ت اتر 09واگراری 

در نصالورت علالی الحرالا      پادار نعود  مبل  مرکورو درخواس  انوام گردیده اس  ی و هرایم نیعم تامین اهتعاعی ترویم نده

 0و نالم اسالتراد نرالد     و تبالادل نظالر   نررسالی  شالورا پالس از   در هلرالم مطالر ل  ش رداری را دارندل موضوع  99سال متعم نودهم 

 نا درخواس  شال رداری اعالمم مواوقال  نعالود.     سرمایم گراری کعیریو  نرناممل نودهم و 4/0/99مور   004تورتولرم شعاره 

 )طبق نظر هیات تطبیق مصونات ورمانداری(

نصالورت   N01ش رداری درخصوص خرید قطعم نلالو  سالیلردر کالامیو  ولالوو      90/4/99مور   49099/01/99نامم شعاره  -4

 6و نالم اسالتراد نرالد     و تبادل نظر نررسی ازشورا پس طر ل مدر هلرم موضوع  لمرظر و وضای سبز استو  ه   سازما  سیعال

مبرالی  مرنوطم از نعایردگی  نم استعمممشروط  کعیریو  نرناممل نودهم و سرمایم گراری 4/0/99مور   004تورتولرم شعاره 

 .نا درخواس  ش رداری اعمم مواوق  نعود)آکبرد(  نونر عدم وهود قطعم 

شورای اسممی در هلرالم   99درخصوص تفری  نودهم سال ر دنیرخانم شورا ثب  د 4/0/99/ش مور  964/0/99شعاره نامم  -0

کعیرالیو  نرنامالمل نودهالم و     4/0/99مالور    004تورتولرم شعاره  9و نم استراد نرد  و تبادل نظر نررسی شورا پس ازمطر ل 

 یال اعمم مواوق  نعود.ر 991/609/404/01نم مبل   ش ر نورورد شورای اسممی 0999 نا تفری  نودهم سال سرمایم گراری

موسوم نم شوراهای ش ر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آ  نرای ش رداری و کلیم دسالتگاه هالای    91* رعای  ماده 

 نرد مصونم نم تأیید اعضای محترم شورای اسممی ش ر رسید(. 7 )این تورتولرم در قالبذیرفع الزم االهراس . 

  لوات نر پیامبر عظیم شأ  اسمم خاتعم یاو .نا ذکر ت 04:11هلرم ساع    


