
شوراي اسالمي شهر بجنورد 9/4/0400مورخ  902شماره  صورتجلسه رسمي  
شالرب  مالور    چ ارروز  01:11سالاع    جلسال  رسال ی  پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالممی شال ر نورالورد     

 در محل سالن ه ایش شورا تشکیل گردید. 2/4/0411

جلس  نا تموت آیاتی چرد از کمم ا... موید آغاز و سپس رییس شورا آقای م ردس مح دی ض ن خیر مقدم ن  حاضرین در  

ار محتالرم نورالورد و موالاو ین محتالرم و     جلس  ک  نا حضور م  ان دعوت شده ن  جلس  آقای م ردس هالادی زارعالی شال رد   

  مواردی نشرح ذیل مطرح گردید.ه چرین گرامیداش  مراسبت ای ایام هفت  

 قی الانین  22/2/0411 مالور   تالواققی  صورتولسال  درخصوص ش رداری  0/4/0411مور   24240/01/0411 ام  ش اره  -0

کمتال  حسالیری  پشال  پسال      واقع در  10-24-0101-011011نا کد  وسازی  مالک ملکآقای رمضان وحیدی و  ش رداری

درخواس  تقاضای تفکیک ملک نا پرداخ  کلی  هزیر  های مرنوط  توسال  مالالک    نر نرق   رسیده ن  میدان دام قدیم مبری 

اجالرای طالرح    رورتضال  ا وام شالده و طی شدن قرایرد نا توج  ن  و جلس  مطرح  شورا پس از نررسی و تبادل  ظر موضوع در 

اعمم نا رعای  ضوان  و مقررات ش رسازی پیوس (  22/2/0411)صورتولس  تواققی مور  تفصیلی و نازگشایی موانر نا تواقق مذکور 

 .مواقق    ود  این تواقق از تاریخ انمغ ن  مدت س  ماه موتبر خواهد نود

 قی الانین  41/0/0411 مالور   تواققی صورتولس درخصوص ش رداری  40/4/0411مور   22220/01/0411 ام  ش اره  -2

واقع  4-22-211-0241و قولرام  عادی نا کد  وسازی  2142/012/2پمک ثبتی  مالک ملکخا م اعظم چوپا ی و  ش رداری

ن  درخواس  تقاضای تکلیف تو یع دو پمک و ارزش اقزوده  اشی از مشرقی  نر مبری  01خیانان ناقرخان   بش ناقرخان در 

 ضرورت ا وام شده وطی شدن قرایرد نا توج  ن  و جلس  مطرح  شورا پس از نررسی و تبادل  ظر موضوع در متری   01گذر 

نالا رعایال  ضالوان  و مقالررات     پیوس (  41/0/0411)صورتولس  تواققی مور  اجرای طرح تفصیلی و نازگشایی موانر نا تواقق مذکور 

 .قق از تاریخ انمغ ن  مدت س  ماه موتبر خواهد نوداعمم مواقق    ود  این تواش رسازی 

 هیالات محتالرم تطبیالق درخصالوص      محترم درخصوص اعمم  ظر قرما داری 22/4/0411مور   442/0/4020 ام  ش اره  -4

 00موضالوع تبصالره    011ارزش مواممتی ک یسیون ماده شورا نا موضوع  02/4/0411مور   212 صورتولس  ش اره  40نرد 

موضوع مودداً در جلس  مطرح  شورا پس از نررسالی و تبالادل  ظالر نالر     )ردیف یک قس   دوم در جدول( قا ون ش رداری  011ماده 

 مصون  خود اصرار ورزیده و درخواس  ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختمف استان را خواستار می ناشد.

 هیالات محتالرم تطبیالق درخصالوص      محترم درخصوص اعمم  ظر قرما داری 22/4/0411مور   442/0/4020 ام  ش اره  -4

  موضوع ح ای  از کتاب شور کرما وی تح  عروان اس رشورا نا موضوع  02/4/0411مور   212 صورتولس  ش اره  42نرد 

ن  خالود اصالرار ورزیالده و درخواسال  ارجالاع و رسالیدگی در       مودداً در جلس  مطرح  شورا پس از نررسی و تبادل  ظر نر مصو

 شورای محترم حل اختمف استان را خواستار می ناشد.

اداره ورزش و جوا ان ش رستان نورورد درخصالوص مسالاعدت مالالی نال       00/4/0411/ص مور  21210/221 ام  ش اره  -0

  ا تخانی نازیکران تی  ای لیگ نرتالری  موضالوع در   ناشگاه پدیده ماهان ج   اعزام تیم ن  ت ران و  قاط مختلف کشور ج 

 میلیون ریال اعمم مواقق    ود. 11جلس  مطرح  شورا پس از نررسی و تبادل  ظر نا ک ک و مساعدت مالی ن  مبلغ 

  نا ذکر صلوات نر پیامبر عظیم شأن اسمم خات   یاق . 04:11جلس  ساع  
 


