
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 71/77/11مورخ  781صورتجلسه رسمي شماره 
در محو    01/00/11روز یکشنبه موور    01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین در سالن همایش شورا تشکی  شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ریاست 

 جلسه و گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذی  اتخاذ گردید:

و آقای  شهرداری فیمابین 1/1/11 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/00/11مور   001010/01/0911نامه شماره  -0

 9رضا امامی جنوبی نوبش اموامی   واقع در خیابان  10090119011011و کد نوسازی  0111/0مالک ملک پالک ثبتی  مهدی مودتی

 01/91تقاضای تعیین تکلیف درخصوص خسارت وارده ناشی از رعایت عقب نشینی به مساحت مبنی بر  50و  51)کوچه خاور( پالک 

اجورای طورح    ضورورت  انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و بادل نظر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و ت، موضوع در مترمربع

اعوالم موافقوت   با رعایت ضوابط و مقوررات شهرسوازی   پیوست(  1/1/11صورتجلسه توافقی مور  )تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شوهرداری  فیموابین  1/01/11 موور   توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/00/11مور   001010/01/0911اره نامه شم -1

، کوچه پشم زنی انتهوای  9ناظرآباد، ناظرآباد واقع در  0-49-911-945قولنامه عادی و کد نوسازی مالک ملک  جمشید صیانتیآقای 

بوا  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در متری 91گذر تقاضای توافق درخصوص ملک در مسیر مبنی بر کوچه 

 1/01/11صورتجلسه تووافقی موور    )اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند توجه به 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود اعالم موافقت نمود، این توافق ازبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست( 

و  شوهرداری  فیموابین  01/1/11 موور   توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/00/11مور   001011/01/0911نامه شماره  -9

 0پوالک   0قیام جنووبی، قیوام   واقع در  11040119011111و کد نوسازی  00111/009پالک ثبتی مالک ملک  قربانعلی رسامآقای 

و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظور  موضوع در مترمربع،  41درخواست مالک برای خرید اضافه ارض به مساحت مبنی بر 

صورتجلسوه تووافقی موور     )اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافوق موذکور    ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به 

 .اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  01/1/11

و  شوهرداری  فیموابین  11/1/11 موور   توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/00/11مور   001054/01/0911نامه شماره  -4

اصولی و   011فرعوی از   144و  141از  0001و 0551فرعی از  0119پالک ثبتی مالک ملک  اءسلطان رضا کمالی طراقی و شرکآقای 

درخواست مالک برابر نامه اداره ثبوت مبنوی بور    مبنی بر شرق سپاه کوچه شهید عوض پور واقع در  11000159011911کد نوسازی 

طی شدن فراینود  با توجه به و از بررسی و تبادل نظر جلسه مطرح، شورا پس موضوع در مترمربع،  01/0خرید اضافه مساحت به متراژ 

با رعایوت ضووابط و   پیوست(  11/1/11)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت انجام شده و

 .بوداعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد مقررات شهرسازی 

و  شوهرداری  فیموابین  1/00/11 موور   توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  09/00/11مور   001099/01/0911نامه شماره  -1

شوهرداری و   4101/099/059خانم کاشفی فور   1910/040/009پالک ثبتی مالک ملک  خانم فاطمه کاشفی فر -حسین نیکدلآقای 

 011درخواست ملک معوض بابت قطعه زمین به مسواحت  مبنی بر  05امام صادق خیابان واقع در  11010111010911کد نوسازی 

انجام شده طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر موضوع در مترمربع با مالکیت خانم کاشفی فر، 

بوا رعایوت ضووابط و مقوررات     پیوسوت(   1/00/11قی مور  )صورتجلسه توافاجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت و

 .اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودشهرسازی 

و  شوهرداری  فیموابین  09/01/11 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/00/11مور   001019/01/0911نامه شماره  -5

خیابان امام خمینی غربی کوچه شهید واقع در  0-49-59-91و کد نوسازی  9510/010/1پالک ثبتی مالک ملک  قاسم علیزادهآقای 

جلسوه  موضووع در  مترمربع ملک در مسیر عقب نشوینی،   1/010تقاضای تعیین تکلیف درخصوص مبنی بر  11پالک  9نجفی، نجفی 



اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معوابر بوا    ضرورت انجام شده وفرایند طی شدن با توجه به و مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  09/01/11)صورتجلسه توافقی مور  توافق مذکور 

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شوهرداری  فیمابین 14/01/11 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/00/11مور   001091/01/0911نامه شماره  -0

خیابوان ناظرآبواد،   واقوع در   0-09-0104-0110و کود نوسوازی    5قطعوه   9594/011/1پالک ثبتی مالک ملک  رمضان پرویزیآقای 

جلسوه مطورح،   موضوع در ری ناظرآباد، مت 91تقاضای تعیین تکلیف درخصوص ملک در مسیر گذر مبنی بر انتهای کوچه  00ناظرآباد 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معوابر بوا توافوق     ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

ز تواریخ ابوالغ بوه    اعالم موافقت نمود، این توافق ابا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  14/01/11)صورتجلسه توافقی مور  مذکور 

 .مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فرماندهی محترم انتظامی شهرستان بجنورد درخصوص برگزاری مسابقات ورزشی  04/00/11مور   91/010/11/4111نامه شماره  -9

و تبادل نظر و پس از بررسی  شورابه مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر بین کارکنان و مساعدت جهت جوایز برندگان در جلسه مطرح، 

مبلغ سه میلیوون توموان   کمک و مساعدت به با  ،کمیسیون ورزش و جوانان 04/00/11مور   010صورتجلسه شماره  0به استناد بند 

 اعالم موافقت نمود. از مح  اعتبارات تعریف شده فرهنگی در بودجه شهرداری جوایز برندگان مسابقات ورزشیبابت 

اداره کو  ورزش و جوانوان    1/9/11/ص مور  14115/119شهرداری و نامه شماره  11/9/11مور   90011/01/0911نامه شماره  -1

 شوورا استان درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری اولین دوره مسابقات آنالین دارت کشوری و انتخابی تیم ملی در جلسه مطورح،  

مساعدت کمک و با  کمیسیون ورزش و جوانان 04/00/11مور   010شماره صورتجلسه  1و تبادل نظر و به استناد بند پس از بررسی 

مالی به مبلغ پنج میلیون تومان جهت برگزاری اولین دوره مسابقات آنالین دارت کشوری از مح  اعتبارات تعریوف شوده فرهنگوی در    

 اعالم موافقت نمود. بودجه شهرداری

 04/00/11موور    000900/01/11کاراتوه خراسوان شومالی و ناموه شوماره      هیات محترم  0/1/11مور   11-1-11نامه شماره  -01

صورتجلسوه   9و تبادل نظر و بوه اسوتناد بنود    پس از بررسی  شوراشهرداری مبنی بر مساعدت مالی به هیات کاراته، در جلسه مطرح، 

از محو   ان به هیات کاراته بجنوورد  با مساعدت مالی به مبلغ ده میلیون توم کمیسیون ورزش و جوانان 04/00/11مور   010شماره 

 اعالم موافقت نمود. اعتبارات تعریف شده فرهنگی در بودجه شهرداری

رئیس محترم هیات فوتبال  11/01/11مور   11/ف/915شهرداری و نامه شماره  0/00/11مور   011090/01/0911نامه شماره  -00

 4و تبوادل نظور و بوه اسوتناد بنود      پوس از بررسوی    شوورا مطورح،   استان درخصوص مساعدت مالی به تیم فوتسال شاهین در جلسوه 

با مساعدت مالی به مبلغ پنجاه میلیون توموان بوه تویم فوتسوال      کمیسیون ورزش و جوانان 04/00/11مور   010صورتجلسه شماره 

 اعالم موافقت نمود. از مح  اعتبارات تعریف شده فرهنگی در بودجه شهرداریبجنورد شاهین بجنورد 

رئویس محتورم هیوات     15/19/11موور    11/ف/101شهرداری و نامه شوماره   11/00/11مور   019951/01/0911نامه شماره  -01

و تبادل نظر و به استناد بند پس از بررسی  شورافوتبال استان درخصوص مساعدت مالی به تیم استقالل نوین بجنورد در جلسه مطرح، 

با مساعدت مالی به مبلغ پنجاه میلیون تومان به تیم اسوتقالل   کمیسیون ورزش و جوانان 04/00/11مور   010صورتجلسه شماره  1

 اعالم موافقت نمود. از مح  اعتبارات تعریف شده فرهنگی در بودجه شهردارینوین بجنورد 

موور    000900/01/11مودیرعام  محتورم باشوگاه سرخپوشوان اتورک و ناموه شوماره         19/01/11موور    11/س/0111نامه شوماره   -09

و تبوادل نظور و   پس از بررسی  شوراتیم بانوان باشگاه سرخپوشان اترک، در جلسه مطرح،  شهرداری مبنی بر مساعدت مالی به 04/00/11

با مساعدت مالی به مبلغ پنجاه میلیوون توموان بوه     کمیسیون ورزش و جوانان 04/00/11مور   010صورتجلسه شماره  5به استناد بند 

 اعالم موافقت نمود. از مح  اعتبارات تعریف شده فرهنگی در بودجه شهرداریباشگاه سرخپوشان اترک تیم بانوان 



پس از  شوراشهرداری مبنی بر مساعدت مالی به هیات قایقرانی، در جلسه مطرح،  04/00/11مور   000900/01/11نامه شماره  -04

با مساعدت مالی بوه مبلوغ    کمیسیون ورزش و جوانان 04/00/11مور   010صورتجلسه شماره  5و تبادل نظر و به استناد بند بررسی 

 اعالم موافقت نمود. از مح  اعتبارات تعریف شده فرهنگی در بودجه شهرداریبیست میلیون تومان به هیات قایقرانی بجنورد 

ه پروژه مفخم بعنووان سوهم   شهرداری درخصوص تخریب ملک شهرداری واقع در محدود 1/00/11/م ح مور  991/1نامه شماره  -01

آورده شهرداری در پروژه مذکور در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن اعالم موافقت با تخریب سواختمان فروشوگاه   

 جهت تصویب نهایی به شورا ارسال گردد. تفاهم نامه اجرای پروژه فوقسابق شهرداری، مقرر نمود 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذی  آن برای شوهرداری و کلیوه دسوتگاه هوای      11* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 01 )این صورتجلسه در قالبذینفع الزم االجراست. 

 ن اسالم خاتمه یافت.با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأ 04:11جلسه ساعت   


