
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 22/7/7011مورخ  791شماره  صورتجلسه رسمي
یوز یکشر،ب  مروی     01011پیرو دعوت قبلی از اعضای محترر  ورویای امر می ورجر رد،رویده رلمر  یمر ی مراع          

 وویا تشکیل گردید. ه ایشدی محل مالن  22/0/0011

آیاتی چ،د از ک   ا... مدید آغاز و مپس یییس وویا آقای رج ن ربایی ض ن خیرر مدرد  رر  راضررین دی     رلم  را ت وت  

رلم  ک  را رضوی مج ان دعوت وده ر  رلم  آقای مج،دس هرادی زایعری ورجردای محترر  رد،روید و منراوتین محترر  و        

دی ادام  آقای مج،ردس زایعری ورجردای     .ت ود ه چ،ین گرامیداو  م،امبتجای ایا  هفت ه موایدی یا را موضوع رلم  مطرح

 .ر  رلم  ایائ  ت ودتد 0911گزایوی از اقدامات وجردایی رد،وید دی روزه های مختلف وجری دی مال محتر  رد،وید 

 پس از رریمی و تبادل تظره تص ی اتی رشرح ذیل اتخاذ گردید0و مپس ییام  وویا را طرح و قرائ  تام  ها  

 قی رارین  00/02/11 مروی   ترواقدی  صویتدلمر  وجردایی دیخصرو    01/0/0011موی   2087/01/0011تام  و ایه  -0

ضلع واقع دی  10-01-0011-011212را کد تومازی  7171/011/2پ ک ثبتی مالک ملک آقای ام اعیل داویی و  وجردایی

 0تداضای تنیین تکلیف و پرداخ  عوایض ویود ر  محردوده طبرت تبصرره    مب،ی رر ر،وری قرودگاه کوچ  وجید رمین زاده 

طری وردن   را تور  رر   و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر موضوع دی ماده وارده قاتون تنیین وضنی  ام که 

ررا  پیومر     00/02/11موی   )صویتدلم  تواقدیاررای طرح تفصیلی و رازگشایی منارر را تواقت مذکوی  ضرویت اتدا  وده وقرای،د 

 .اع   مواقد  ت وده این تواقت از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه منتبر خواهد رودیعای  ضوارط و مدریات وجرمازی 

 قی رارین  00/02/11 مروی   ترواقدی  صویتدلمر  وجردایی دیخصرو    01/0/0011موی   2011/01/0011تام  و ایه  -2

ضلع واقع دی  10-01-0011-011219را کد تومازی  7111/011/2پ ک ثبتی مالک ملک آقای ام اعیل داویی و  وجردایی

 0تداضای تنیین تکلیف و پرداخ  عوایض ویود ر  محردوده طبرت تبصرره    مب،ی رر ر،وری قرودگاه کوچ  وجید رمین زاده 

طری وردن   را تور  رر   و تظر  رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادلموضوع دی ماده وارده قاتون تنیین وضنی  ام که 

ررا  پیومر     00/02/11)صویتدلم  تواقدی موی  اررای طرح تفصیلی و رازگشایی منارر را تواقت مذکوی  ضرویت اتدا  وده وقرای،د 

 .اع   مواقد  ت وده این تواقت از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه منتبر خواهد رودیعای  ضوارط و مدریات وجرمازی 

 قی رارین  20/01/11 مروی   ترواقدی  صویتدلمر  وجردایی دیخصرو    01/0/0011موی   2220/01/0011ه تام  و ای -9

 91خیاران رواداالئ ر   واقع دی  0-22-0101-0109قول،ام  عادی را کد تومازی مالک ملک آقای رمن صادقی و  وجردایی

ماده وارده قاتون تنیرین وضرنی  امر که     0تداضای تنیین تکلیف و پرداخ  عوایض ویود ر  محدوده طبت تبصره مب،ی رر 

ارررای طررح    ضررویت  اتدا  ورده و طی ودن قرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر موضوع دی 

اعر    را یعای  ضوارط و مدریات وجرمازی پیوم    20/01/11موی   )صویتدلم  تواقدیتفصیلی و رازگشایی منارر را تواقت مذکوی 

 .مواقد  ت وده این تواقت از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه منتبر خواهد رود

 قی رارین  20/00/11 مروی   ترواقدی  صویتدلمر  وجردایی دیخصرو    01/0/0011موی   2088/01/0011تام  و ایه  -0

خیاران تیایشه تیرایش  واقع دی  0-29-0117-0110قول،ام  عادی را کد تومازی مالک ملک آقای یمضان ولیپوی و  وجردایی

ماده وارده قاتون  0تداضای تنیین تکلیف و پرداخ  عوایض ویود ر  محدوده طبت تبصره مب،ی رر ر،ب کایواش قوالدی  01

 اتدرا  ورده و  طی ودن قرای،د ا تور  ر  رو رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر موضوع دی تنیین وضنی  ام که 

ررا یعایر  ضروارط و    پیومر     20/00/11)صویتدلم  تواقدی مروی   اررای طرح تفصیلی و رازگشایی منارر را تواقت مذکوی  ضرویت

 .اع   مواقد  ت وده این تواقت از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه منتبر خواهد رودمدریات وجرمازی 

مب،ی رر رخشودگی ارایه رجاء یکمرال    22/0/0011/ش موی  088/1/0011یزش و رواتان رش ایه دیخوام  ک یمیون و -1

ررای اماکن ویزویه آموزویه تفریحی ک  متنلت ر  وجردایی می راو،د و ردلیل ویوع ویروس کروتا و از طرقری عرد     0911

لم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر و ر  امتدبال وجروتدان از اماکن مذکوی ک  دیآمدی تیز تداوت  اتده موضوع دی ر

 11امت،اد مصورات قبلی دی این خصو  و را تور  ر  ورایط مخ  اقتصادی و ری ایی کروتا را رخشودگی ارایه رجاء یکمال  

 اماکن مذکوی اع   مواقد  ت ود.

  را ذکر صلوات رر پیامبر عظیم وأن ام   خات   یاق . 00011رلم  ماع    


