
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 21/10/99مورخ  183صورتجلسه رسمي شماره 
ساااع   مااور   10:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی  شاانبه   21/10/99روز یک

 در محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

ضاارین در    بااه  ا ماادم  یاار م جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای بهمن جباری ضمن خ

ساابتهای جلسه که با  ضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و همچنی ن گرامیداش  منا

 ایام هفته، مواردی را در  وزه های مختلف مدیری  شهری مطرح نمودند. 

سااه   بااه جل نااورد  شااهرداری بج در ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد نیز گزارشی از عملکرد  وزه های مختلف مدیری  

 پس از بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ارائه نمودند. در ادامه ریاس  شورا با طرح و قرائ  نامه ها

هاا   21/10/99مور   104023/10/1399نامه شماره  -1 نااورد ج ظااار بج هاای انت شااهاه هرهن شهرداری درخصوص مساعدت مالی به با

به درخواس  شهرداری  شرک  در مسابمات هوتبال لیگ سه کشور، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه

 میلیون ریال از محل اعتبارات عمومی اعالم مواهم  نمود. 500با کمک و مساعدت مالی به مبلغ 

سااازی ا اادا   9/10/99مور   100219/10/1399نامه شماره  -2 ماااده  یااات آ شهرداری درخصوص پیشنویس تفاهم نامه اجرای عمل

باااری پارک دوبرار )ا دا  پارک باغ موزه دهاع ممدس(  یااف اعت شااماره رد یاااری  20102004بااا  سااازمان هم شااهرداری و  مااابین  هاای 

مااه  یااین نا یاا  آ بااا رعا شااهرداری  شهرداریهای خراسان شمالی، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواس  

 مالی اعالم مواهم  نمود.

شااهر از شهرداری درخصو 20/10/99مور   103696/10/1399نامه شماره  -3 هااا در ورودی  سااردار دل یاادان  ص پروژه های ا اادا  م

سم  تهران و المان دروازه ورودی شهر بجنورد از سم  مشهد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر، ضمن اعالم 

ساایون  شهرداریهمزمان مواهم  با اجرای پروژه میدان سردار دلها در ورودی شهر از سم  تهران، ممرر نمود  محترم پیهیر مصوبه کمی

 ماده پنج ورود به محدوده امالک مذکور گردد.

مااابین 22/9/99 مااور  تااواهمی صورتجلسهشهرداری درخصوص  20/10/99مور   103897/10/1399نامه شماره  -4 و  شااهرداری هی

شاارقی  5-29-1-21و با کد نوسازی  7/394آقای ابوذر تموی هر و خانم جواهر هیروزه مالک ملک پالک ثبتی  واقع در خیابان طالمانی 

ماا   59کوچه سلطانی، تماطع کوچه دستپاک پالک  یاا  ع شاای از رعا سااارت نا بااران خ مبنی بر درخواس  تعیین تکلیف درخصوص ج

بااه و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مترمربع، موضوع در  2/192نشینی ملک به مسا    جااه  نااد با تو شاادن هرای طاای 

مااور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواهق مذکور  ضرورت ده وانجام ش تااواهمی  یاا   22/9/99)صورتجلسه  بااا رعا ساا (  پیو

 .اعالم مواهم  نمود، این تواهق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودضوابط و ممررات شهرسازی 

لااولین  21/10/99مور   104193/10/1399نامه شماره  -5 بااازان و مع نااوردی جان گااروه کوه بااه  شهرداری درخصوص مساعدت مالی 

نااد  بااه ب شااماره  1استان خراسان شمالی، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با استناد  سااه  مااور   98صورتجل

یااال از  200کمیسیون ورزش و جوانان، با کمک و مساعدت مالی به مبلغ  20/10/99 عااالم میلیون ر مااومی ا خااش ع بااارات ب حاال اعت م

 مواهم  نمود.

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یاه . 14:30جلسه ساع    
 


