
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 71/9/99مورخ  711صورتجلسه رسمي شماره 

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

ورا در محل سالن ه ایش شورا تشکیل شد، جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سهس  ریاسه  شه    01/9/99

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

 تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

ثب  در دبیرخا   شهورا درخصهود درخواسه  آقهای مجیهد جهوادی  هر از         01/9/99/ش مور  8821/5/99 ام  ش اره  -0

 85صاحب عنوان در میادین ملی و بین ال للی درخصود بخشودگی عوارض ساخت ا ی ب  مبله   قهرما ان جودو و کوراش و 

میلیون تومان باب  عوارض پروا   یک واحد ساخت ا ی، موضوع در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تباد    ر و با توجه   

   ر، با درخواس  ایشان اعالم موا ق    ود. ب  شرایط خاد  امبرده )معلولی  و ...( و عدم توا ایی در تأمین مبل  مورد
موسس  موسیقی ستیر  غ   سههره شهرد درخصهود ک هک و مسهاعدت به  مبله          01/9/99مور   99/س/001 ام  ش اره  -8

ریا  باب  اجرای بر ام  ها ب  مناسب  والدت حضرت  اط   )س(، روز پرستار و ه چنین شب یلدا و ب  خصهود   111/111/11

ام واالی پرستارهای محترم در ایام قر طین ، موضوع در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تباد    ر با درخواسه   تجلیل از مق

  ود از محل بودج   رهنگی شهرداری، اعالم موا ق    ود.

 1 رما هداری درخصهود اعهالم   هر هیهات محتهرم تطبیهص درخصهود بنهد           00/9/99مهور    8112/0/1080 ام  ش اره  -3

شورا با موضوع صدور مجوز رایگان حتاری شبک  ج ع آوری  اضهال  در محله  جوادیه ،     8/9/99مور   075س  ش اره صورتجل

موضوع مجدداً در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تباد    ر و با توج  ب  اینک  محل  مذکور از محالت کم برخوردار بوده و از 

تقاء بهداش  و سالم  ع ومی در محل   ود بهر مصهوب  خهود اصهرار ورزیهده و      طر ی ک ک ب  توسع  متوازن شهر و ه چنین ار

 درخواس  ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می باشد.

شهرداری   ی ابین 1/9/99مور   توا قی شهرداری درخصود صورتجلس  01/9/99مور   90953/01/0399 ام  ش اره  -1

و بها کهد  وسهازی     0اصهلی بخهش    011 رعهی از   00از  8و 2اهلل  یاض مالک ملک پالک ثبتی تج یعی و ورث  مرحوم  صر

مبنهی بهر درخواسه      817واقع در خیابان شهید بهشتی جنوبی، کوچ  بن بس  شهید  الح پهالک   0131-0111-08-10

ده  اشهی از تج یهع، موضهوع در    مترمربهع و ارزش ا ه و   01/80تقاضای واگذاری اضا   ارض  اشی از حذف گذر ب  مساح  

جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تباد    ر و با توج  ب  طی شدن  رایند ا جام شده و ضرورت اجهرای طهرح تتصهیلی و    

با رعای  ضهوابط و مقهررات شهرسهازی اعهالم موا قه       پیوس (  1/9/99)صورتجلس  توا قی مور  بازگشایی معابر با توا ص مذکور 

 ص از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود.  ود، این توا 

شهرداری   ی ابین 2/9/99مور   توا قی شهرداری درخصود صورتجلس  05/9/99مور   90158/01/0399 ام  ش اره  -5

واقع در خیابان قیام  18150159011211و با کد  وسازی  070/073و ورث  مرحوم یداهلل زرین پور مالک ملک پالک ثبتی 

تقاطع خیابان مع اریان مقابل کارخا   یخ مبنی بر درخواس  خسارت درخصود عرص  در مسیر، موضوع در جلس  مطهرح،  

  طی شدن  رایند ا جام شده و ضرورت اجرای طرح تتصیلی و بازگشهایی معهابر   شورا پ  از بررسی و تباد    ر و با توج  ب

با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موا ق    ود، ایهن توا هص از   پیوس (  2/9/99)صورتجلس  توا قی مور  با توا ص مذکور 

 تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود.

  ی هابین  00/2/99مهور    تهوا قی  شههرداری درخصهود صورتجلسه     00/9/99ر  مهو  91251/01/0399 ام  شه اره   -1

واقهع در   18050111011911و با کهد  وسهازی    00701/7123/073شهرداری و آقای  وراهلل  وری مالک ملک پالک ثبتی 

طرح، شورا پ  از مترمربع اضا   مساح ، موضوع در جلس  م 59/1مبنی بر تقاضای واگذاری مقدار  1خیابان قیام  بش قیام 

بررسی و تباد    ر و با توج  ب  طی شدن  رایند ا جام شده و ضرورت اجرای طهرح تتصهیلی و بازگشهایی معهابر بها توا هص       

با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موا ق    ود، ایهن توا هص از تهاریخ    پیوس (  00/2/99)صورتجلس  توا قی مور  مذکور 

 عتبر خواهد بود.ابالغ ب  مدت س  ماه م



  ی هابین  01/2/99مهور    تهوا قی  شههرداری درخصهود صورتجلسه     00/9/99مهور    91259/01/0399 ام  ش اره  -7

واقهع در   18110111011811و با کهد  وسهازی    8131/808/011شهرداری و آقای حسن مجیدی مالک ملک پالک ثبتی 

حص مشر ی ، موضوع در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسهی و   مبنی بر تعیین تکلیف 5پالک  09 ردوسی جنوبی، امام رضا 

تباد    ر و با توج  ب  طی شدن  رایند ا جام شده و ضرورت اجهرای طهرح تتصهیلی و بازگشهایی معهابر بها توا هص مهذکور         

تاریخ ابهالغ به    با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موا ق    ود، این توا ص از پیوس (  01/2/99)صورتجلس  توا قی مور  

 مدت س  ماه معتبر خواهد بود.

  ی هابین  01/2/99مهور    تهوا قی  شههرداری درخصهود صورتجلسه     00/9/99مهور    91217/01/0399 ام  شه اره   -2

واقهع در   18120108011511و با کد  وسهازی   091/08/019شهرداری و خا م زهره  جتی و شرکا مالک ملک پالک ثبتی 

مبنی بر درخواس  خسارت عرص  در مسیر در قبا  پروا   شناور،  1-8پالک  8استقال  ، استقال  امام خ ینی شرقی  بش 

موضوع در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تباد    ر و با توج  ب  طی شدن  رایند ا جام شده و ضهرورت اجهرای طهرح    

با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعهالم  پیوس (  01/2/99)صورتجلس  توا قی مور  تتصیلی و بازگشایی معابر با توا ص مذکور 

 موا ق    ود، این توا ص از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود.

موسوم ب  شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن بهرای شههرداری و کلیه  دسهتگاه      91* رعای  ماده 

 بند مصوب  ب  تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 2س  در قالب )این صورتجلهای ذینتع الزم االجراس . 

 با ذکر صلوات بر پیامبر ع یم شأن اسالم خات   یا  . 01:11جلس  ساع    
 

 


