
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 03/1/11مورخ  971صورتجلسه رسمي شماره 

در محل  01/9/99شنبه مورخ یکروز  01:11سالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای ا 

شورا ضم  خیر مقجم به  ریاسااتشاورا ششاکیل شاج، جلساه با شالوت ییاشی انج از االم اممم مجیج یواز و سا         همایشساان   

دستور جلسه را قرائت و  رستار(،)والدت با سعادت حضرت زینب )س( و شبریک روز پ حاضاری  در جلسه و ررامیجاشت ایام هتته 

 پ  از بررسی و شبادل نظر شصمیماشی بشرح ذیل اشخاذ رردیج:

شهرداری درخصوص شتاهم نامه فی مابی  شهرداری بجنورد و بنیاد حتظ یثار  72/9/99مورخ  98169/01/0099نامه شامار    -0

اقع در بلوار جانبازام، ضلع شمال پایگا  شهیج و نشار ارزشاهای دفام مقجس خراساام شمانی درخصوص فروک یک ق عه زمی  و   

در جلسه مترمربع به منظور شأمی  بخشی از هزینه های اجرای پروژ  باغ موز  دفام مقجس، موضوم  22یوینی سااب  به مسااحت   

شناسی انجام و با شوجه به اار 72/2/99مورخ  021صورشجلسه شمار   0پیرو مصوبه بنج و  م رح، شورا پ  از بررسی و شبادل نظر

 شج ، با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمودم

و  شهرداری فیمابی  77/6/99 مورخ شوافقی صورشجلسهشاهرداری درخصوص   72/9/99مورخ  98060/01/0099نامه شامار    -7

ایش، نیایش خیابام نیواقع در  0-70-0190-0116و با اج نوسااازی  7908/67/020/7پالک ثبتی مانک ملک  خانم رقیه ایزانلو

جلسه ، موضوم در مترمربع عقب نشینی 77/67شقاضاای شعیی  شکلی  درخصوص خسارت ناشی از رعایت  مبنی بر  01پالک  71

اجرای طرح شتصیلی و بازرشایی معابر  ضرورت انجام شج  وطی شجم فراینج با شوجه به و م رح، شورا پ  از بررسی و شبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، ای  شواف  از شاریخ با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  77/6/99افقی مورخ )صورشجلسه شوبا شواف  مذاور 

 مابالغ به مجت سه ما  معتبر خواهج بود

و  شهرداری فیمابی  09/2/99 مورخ شوافقی صورشجلسهشاهرداری درخصوص   72/9/99مورخ  98076/01/0099نامه شامار    -0

خیابام صاااتا، نبش اواه واقع در  0-00-0106-0110و با اج نوساااازی  0106/7پالک ثبتی نک ملک ما ورثه شاااکرای نیازی

مترمربع عقب نشینی و وارذاری اضافه ارض ناشی از حذف  70/077درخواسات شعیی  شکلی  درخصوص مقجار  مبنی بر  ناظرپنا 

 رتضرو انجام شج  وطی شجم فراینج با شوجه به و  جلسه م رح، شورا پ  از بررسی و شبادل نظر، موضوم در رذر جنوبی و وربی

با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  09/2/99)صورشجلسه شوافقی مورخ اجرای طرح شتصیلی و بازرشایی معابر با شواف  مذاور 

 ماعالم موافقت نمود، ای  شواف  از شاریخ ابالغ به مجت سه ما  معتبر خواهج بود

وساوم به شاوراهای شاهر و روساتای سراسر اشور و شبصر  های ذیل یم برای شهرداری و الیه دستگا  های     م 91* رعایت ماد  

 بنج مصوبه به شأییج اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسیج(م 0 )ای  صورشجلسه در قانبذینتع الزم االجراستم 

 مبا ذار صلوات بر پیامبر عظیم شأم اسالم خاشمه یافت 06:11جلسه ساعت   
 


