
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 16/4/98مورخ  99صورتجلسه شماره 
ساعت           سه رسمی  شهر بجنورد، جل سالمی  شورای ا ضای محترم  روز یکشنبه مورخ   11:00پیرو دعوت قبلی از اع

شورا      16/4/98 سات  سالن جل سپس رییس       در محل  سه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و  شد، جل شکیل  ت

شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته )تبریک دهه کرامت و پیشاپیش تبریک میالد امام رضا )ع(       

نظر تصمیماتی بشرح ذیل و ...( دستور جلسه )نامه ها، صورتجلسات کمیسیونها و ...( را قرائت و پس از بررسی و تبادل      

 اتخاذ گردید:

اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصوص  9/4/98مورخ  3291/98/30020نامه شماره  -1

درخواستتت خانواده محترم شتتهید محمد رحیا جمالی، مبنی بر نامی اری کوچه محل ستتکونتشتتان به نام این شتتهید  

شتتورای  12/4/98صتتورتجلستته مورخ  3را پس از بررستتی و تبادل نظر و به استتتناد بند بزرگوار در جلستته محرح، شتتو

 نامی اری با نامی اری کوچه م کور بنام شهید محمد رحیا جمالی اعالم موافقت نمود.

شماره   -2 ست آقای قربانعلی     26/3/98مورخ  2537462/45نامه  شورای هماهنیی مبارزه با مواد مخدر و درخوا دبیر 

ی مبنی بر نامی اری بلوار یا خیابانی در سحح شهر به نام شهدای مبارزه با مواد مخدر در جلسه محرح، شورا پس سلحان

ستناد بند    سی و تبادل نظر و به ا سه    8 از برر مقرر گردید در ابتدای خیابان  نامی اری شورای  12/4/98مورخ  صورتجل

 قیام کوچه مورد نظر بنام شهید بزرگوار حسینعلی سلحانی نامی اری گردد، اعالم موافقت نمود.

شماره   -3 شهید حسین زاده مبنی       16/3/98ش مورخ /888/5/98نامه  ست مادر مکرمه  شورا درخوا ثبت در دبیرخانه 

حقه محهری به نزدیک محل سکونتشان در جلسه محرح، شورا پس از      بر تغییر محل نام خیابان فرزند شهیدشان از من  

مقرر گردید چهارراه ابتدای  نامی اری شتتورای 12/4/98مورخ  صتتورتجلستته 13بررستتی و تبادل نظر و به استتتناد بند 

 خیابان شهید قربانی بنام این شهید بزرگوار نامی اری گردد، اعالم موافقت نمود.

 کمیته بانوان در جلسه قرائت گردید. -ورزش و جوانان –یی و اجتماعی* صورتجلسات کمیسیون فرهن

شهرداری و کلیه                 90* رعایت ماده  صره های ذیل آن برای  شور و تب سر ک سرا ستای  شهر و رو شوراهای  سوم به  مو

می شهر بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسال 3دستیاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب   

 رسید(.


