
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 2/9/99مورخ  571صورتجلسه رسمي شماره 

 2/9/99روز یکشنبه مورخ  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 در محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای بهمن جباری ضمن خیر مقدم بهه ااضهرین در    

مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و همچنین گرامیداشهت   که با اضورجلسه 

 یریت شهری مطرح نمودند. مناسبتهای ایام هفته، مواردی را در اوزه های مختلف مد

اوزه های مختلف مدیریت شهرداری بجنهورد   از عملکرد یدر ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد نیز گزارش 

 نمودند. ارائهبه جلسه 

 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:بررسی و تبادل نظر،  و قرائت نامه ها باریاست شورا  در ادامه

اداره بنیاد شههید و امهور ایرهارگران شهرسهتان بجنهورد درخصهو         05/4/99مورخ    91121/ 9/ 5999نامه شماره   -0

نامگذاری محل سکونت خانواده محترم شهید معظم محمود نیستانی واقع در خیابان چمران، موضوع در جلسه مطرح، شورا 

شهورای   -کمیسهیون ررهنگهی و اجتمهاعی    009صورتجلسه تلفیقی شهماره   0پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

)محهل سهکونت خهانواده شههیدا بنهام       04چمران کوچه شهید نامگذاری ضمن اعالم موارقت، مقرر شد با عنایت به اینکه 

بنام طوران می باشهد تیییهر و بنهام     در اال ااضر که 9شهید غالمعلی ااسانی نامگذاری شده است، کوچه شهید چمران 

 نامگذاری گردد. شهید محمود نیستانی

اداره بنیاد شهید و امور ایرارگران شهرستان بجنورد درخصو  نامگذاری  01/9/99مورخ  91121/ 4019/9نامه شماره  -2

بنهام  آن و نامگهذاری   9محل سکونت خانواده محترم شهید معظم علیرضا طاهری واقع در شهرک اکمت، کوچه امیرکبیر 

 009صورتجلسه تلفیقی شهماره   9شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند شهید بزرگوار موضوع در جلسه مطرح، 

شورای نامگذاری با درخواست مذکور مبنی بر نامگذاری کوچه روق بنام آن شهید بزرگهوار   -کمیسیون ررهنگی و اجتماعی

 اعالم موارقت نمود.

اها درخصو  نامگذاری معابر یا اماکن عمومی بنهام  درتر امور شهری و شور 00/5/99مورخ  40/ 5091/92نامه شماره  -9

 1جلسهه مطهرح، شهورا پهس از بررسهی و تبهادل نظهر و بهه اسهتناد بنهد            ارتش در محل زادگاه شهدا، موضوع در شهدای

شورای نامگذاری، با تیییر نام چهارراه ارتش بنام چههارراه   -کمیسیون ررهنگی و اجتماعی 009صورتجلسه تلفیقی شماره 

 ارتش اعالم موارقت نمودند. شهدای

اداره کل افظ آثار و نشر ارزش های درهاع مقهدس خراسهان شهمالی      1/4/99مورخ  0/9952/ 910/0009نامه شماره  -4

نام شهید محمود امیدی، موضوع در جلسه مطرح، شورا پهس از بررسهی و تبهادل نظهر و بهه       نامگذاری کوچهدرخصو  

شورای نامگذاری بها تیییهر نهام کوچهه امهام       -کمیسیون ررهنگی و اجتماعی 009ه صورتجلسه تلفیقی شمار 7استناد بند 

 بنام شهید محمود امیدی اعالم موارقت نمود. 01 )عا اسن مجتبی

اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد مبنی بر تیییر نام کوچه محل سکونت  90/4/91/  مورخ 09970نامه شماره  -5

کوچهه   -شهر بجنهورد، واقهع در خیابهان چمهران     جهانی محمدی بریمانلو از ورزشکاران نامی محمد قهرمان جهانیخانواده 

صورتجلسهه مهورخ    9)گلدیسا، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظهر و بهه اسهتناد بنهد      90چمران 

 اعالم موارقت نمود. ،وشورای نامگذاری، با تیییر نام کوچه مذکور از گلدیس به محمد محمدی بریمانل 91/0/99



 شههرداری درخصهو  صهدور مجهوز رایگهان افهاری جههت شههبکه         21/1/99مهورخ   14991/01/0999نامهه شهماره    -1

ریال، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  111/291/550/1کیلومتر به مبلغ  4جمع آوری راضالب جوادیه بطول 

و از طررهی بهه جههت تسهریع در ارتقهاء      جزء محالت کم برخوردار می باشهد   و تبادل نظر و با توجه به اینکه محله جوادیه

 با درخواست شهرداری اعالم موارقت نمود.توسعه متوازن شهر، 

شهرداری درخصو  اصالایه بودجه، با عنایهت بهه رهرا رسهیدن رصهل       21/1/99مورخ  11105/01/0999نامه شماره  -7

ب جهت الیروبی مسیلهای ضلع غرب کالته آروین و پل گلستان شهر و سهایر  بارندگی و ضرورت ارزایش اعتبار بودجه مصو

نقاط شهر به منظور جلوگیری از خسارتهای ناشی از سیالب )طبق جدولا، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و 

 تبادل نظر با درخواست شهرداری اعالم موارقت نمود.

 افزایش کاهش 99بودجه مصوب سال  عنوان کد بودجه
 بودجه اصالحي

 )ارقام به هزار ریال( 

21712110 
پروژه اجرای جوی و جدول و کانیو در 

 )هدایت درع آبهای سطحیامعابر سطح شهر 
111/240/55 111/111/5 - 111/240/51 

 111/141/9 - 111/511/2 111/541/00 )بتنی و آهنیادالگذاری جوی معابر سطح شهر  21719112

21712119 
پروژه الیروبی کانالهای سرپوشیده هدایت 

 آبهای سطحی شهر 
111/511/2 - 111/511/7 111/111/01 

 111/219/19 111/511/7 111/511/7 111/219/19 جمع کل

 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیهل آن بهرای شههرداری و کلیهه دسهتگاه ههای        91* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسیدا. 7ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب 

   اسالم خاتمه یارت. با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن 04:11جلسه ساعت   
 


