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در محل سالن جلسات  21/11/96پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر و شهردار بجنورد، جلسه رسمی فوق العاده روز شنبه مورخ 

یاد شهدا شورا تشکیل و جلسه با تالوتی چند از کالم ا... مجید شروع و سپس رییس شورا ضمن گرامیداشت مناسبتهای هفته بویژه ایام ا... دهه فجر، 

 .دندبهمن از مردم شریف و انقالبی بجنورد را خواستار ش 22و امام شهدا را گرامی داشته و تأکید بر شرکت پرشکوه در راهپیمایی یوم ا... 

ابتدا رییس شورا ضمن اهمیت موضوع تشکیل جلسه رسمی فوق العاده را نسبت به نحوه تعیین و تکلیف رأی صادره غیابی درخصوص واگذاری ملک 

داشته سال قدمت در ارائه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به شهروندان  25دارای سند شش دانگ خانه فرهنگ که بنام شهرداری می باشد که بیش از 

فرعی از  1است به ستاد فرامین امام )ره( تشریح و با توجه به اینکه ملک مذکور دارای مستندات قانونی )سند رسمی شش دانگ )شماره پالک ثبتی 

ی قطعه زمین در قبال واگذاری ملک مذکور در سنوات گذشته بنام شهردار 150اصلی بخش یک بجنورد(، توافقات صورت گرفته و واگذاری  896

 .انتقال داده شده و ...( را داشته است. یادآور شد

اجتماعی در ادامه هرکدام از اعضاء شورا بطور جداگانه به دغدغه ها و نقطه نظرات خود در اهمیت و تأثیر شگرف این مکان در فعالیتهای فرهنگی و 

وق باالحقه مردم در واگذاری غیر منصفانه این ملک فرهنگی که سطح شهر برای مردم برشمردند و در ادامه خواستار توجه و پیگیری تضییع نشدن حق

 .در اختیار مردم شریف می باشد را شدند

 در نهایت پس از بررسی و تبادل نظر موضوع اجرای رأی غیابی و یا نحوه توافق احتمالی در غالب صورتجلسه و یا هرگونه توافق دیگر درخصوص

اد فرامین امام )ره( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با اتفاق اکثریت کامل آراء با امضاء واگذاری ملک خانه فرهنگ شهرداری به ست

 .هرگونه توافق درخصوص واگذاری و یا تهاتر ملک فرهنگی از اموال مردم اعالم مخالفت نمودند

 .آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجراستموسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل  90رعایت ماده  -

 .جلسه با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه یافت

  
  
 

 


