
  دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد2/2/98 مورخ 86  صورتجلسه شماره

 زض 2/2/98 ضٍظ زٍشٌبِ هَضخ 11:00پیطٍ زػَت لبلی اظ اػضای هحتطم شَضای اؾالهی شْط بجٌَضز، جلؿِ ضؾوی ؾاػت 

هجیس آؿاظ ٍ ؾپؽ ضییؽ شَضا ضوي ذیط ... هحل ؾالي جلؿات شَضا تشىیل شس، جلؿِ با تالٍت آیاتی چٌس اظ والم ا

ضا لطائت ٍ پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط  (...ًاهِ ّا، تَافمات ٍ )همسم بِ حاضطیي ٍ گطاهیساشت ایام ّفتِ زؾتَضات جلؿِ 

 :تصویواتی بشطح شیل اتراش گطزیس

 فی هابیي شْطزاضی ٍ ّیأت اهٌاء هؿجس 10/9/97 صَضتجلؿِ تَافمی هَضخ 25/1/98 هَضخ 7040/10/98ًاهِ شواضُ  -1

 هتطی شْسا بؼس 32 اصلی برش زٍ بجٌَضز ٍالغ زض ذیاباى 155الؿطٍض زضذصَص ٍاگصاضی یه لطؼِ ظهیي اظ پالن ثبتی 

 هتطهطبغ جْت احساث هؿجس الؿطٍض ٍ هبٌی بط ٍاگصاضی هله زض 230اظ شْطزاضی هٌطمِ یه، جٌب پل بِ هؿاحت 

جلؿِ هططح، شَضا پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط با تَجِ بِ ًیاظ هحلِ بطای ایجاز هطاوع هصّبی ٍ فطٌّگی با ٍاگصاضی ظهیي 

 .هصوَض با حفظ هالىیت شْطزاضی اػالم هَافمت ًوَز، ایي تَافك اظ تاضید ابالؽ بِ هست ؾِ هاُ هؼتبط ذَاّس بَز

 فی هابیي شْطزاضی ٍ آلای حؿي 12/12/97 صَضتجلؿِ تَافمی هَضخ 25/1/98 هَضخ 7049/10/98ًاهِ شواضُ  -2

 زاضای لَلٌاهِ ػازی ٍالغ زض بلَاض ٍالیت جٌب پوپ بٌعیي 7-48-400-9-01ضٍشي ضویط هاله هله با وس ًَؾاظی 

 هتطهطبغ هبٌی بط ذطیس اضافِ اضض هتؼلك بِ شْطزاضی ٍالغ زض ضلغ شوال هله ذَز بِ 271گلؿتاى با هؿاحت ػطصِ 

 هتطهطبغ زض جلؿِ هططح، شَضا پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط با تَجِ بِ واضشٌاؾی اًجام شسُ ٍ ضطٍضت اجطای 5/18هتطاغ 

ططح تفصیلی ٍ باظگشایی هؼابط با تَافك هصوَض با ضػایت ضَابط ٍ همطضات شْطؾاظی اػالم هَافمت ًوَز، ایي تَافك اظ تاضید 

 .ابالؽ بِ هست ؾِ هاُ هؼتبط ذَاّس بَز

 فی هابیي شْطزاضی ٍ آلای اؾواػیل 3/10/97 صَضتجلؿِ تَافمی هَضخ 25/1/98 هَضخ 7029/10/98ًاهِ شواضُ  -3

 هبٌی بط ذطیس ؾْن الؼطصِ شْطزاضی 2اهام ضضا  (ع)بالطًػاز هاله هله زاضای لَلٌاهِ ػازی ٍالغ زض ذیاباى اهام ضضا 

 هتطهطبغ زض جلؿِ هططح، شَضا پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط با تَجِ بِ 5/126 بِ هتطاغ 26/7/96هطابك صَضتجلؿِ هَضخ 

واضشٌاؾی اًجام شسُ ٍ ضطٍضت اجطای ططح تفصیلی ٍ باظگشایی هؼابط با تَافك هصوَض با ضػایت ضَابط ٍ همطضات 

 .شْطؾاظی اػالم هَافمت ًوَز، ایي تَافك اظ تاضید ابالؽ بِ هست ؾِ هاُ هؼتبط ذَاّس بَز

 فی هابیي شْطزاضی ٍ آلای جْاًگیط 4/12/97 صَضتجلؿِ تَافمی هَضخ 25/1/98 هَضخ 7043/10/98ًاهِ شواضُ  -4

وطهاًی هاله هله زاضای لَلٌاهِ ػازی ٍالغ زض شْطن حىوت اظ اضاضی تفىیىی ضیـوی هبٌی بط ذطیس ؾْن الؼطصِ 

 هتطهطبغ زض جلؿِ هططح، شَضا پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط با 90 بِ هتطاغ 17/11/96شْطزاضی هطابك صَضتجلؿِ هَضخ 

تَجِ بِ واضشٌاؾی اًجام شسُ ٍ ضطٍضت اجطای ططح تفصیلی ٍ باظگشایی هؼابط با تَافك هصوَض با ضػایت ضَابط ٍ همطضات 

 .شْطؾاظی اػالم هَافمت ًوَز، ایي تَافك اظ تاضید ابالؽ بِ هست ؾِ هاُ هؼتبط ذَاّس بَز

 فی هابیي شْطزاضی ٍ ذاًن صفیِ بی بی 25/1/98 صَضتجلؿِ تَافمی هَضخ 2/2/98 هَضخ 9753/10/98ًاهِ شواضُ  -5

 اصلی برش یه، ٍالغ زض ذیاباى طالماًی ؿطبی وَچِ جَاّطی هاُ با هؿاحت 2466زاًشوٌس هاله هله تحت پالن ثبتی 

 هتطهطبغ اظ آى زض هؿیط گصض 90/272 هتطهطبغ وِ همساض 230 هتطهطبغ ٍ 9/502ػطصِ لبل ٍ بؼس اظ ػمب ًشیٌی بِ تطتیب 

 هتطی ػبَضی اظ ضلغ شطق هله هی باشس زض جلؿِ هططح، شَضا پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط با تَجِ بِ باظگشایی ٍ 12

ّسایت هؿیط آبْای ؾطحی هؼابط بِ وَچِ هصوَض ٍ ضطٍضت اجطای ططح تفصیلی ٍ باظگشایی هؼابط با تَافك هصوَض با 

 .ضػایت ضَابط ٍ همطضات شْطؾاظی اػالم هَافمت ًوَز، ایي تَافك اظ تاضید ابالؽ بِ هست ؾِ هاُ هؼتبط ذَاّس بَز



 شْطزاضی زضذصَص لطاضزاز با شطوت طیطاى باباهَؾی ذطاؾاى شوالی 21/1/98 هَضخ 5447/10/98ًاهِ شواضُ  -6

 زؾتگاُ واپطا با ضاًٌسُ بطای اًجام اهَض هحَلِ اظ ؾَی 5 زؾتگاُ هعزا زٍ وابیي ٍ 11 زؾتگاُ ًیؿاى ٍاًت، 6جْت اجاضُ 

 1 زض جلؿِ هططح، شَضا پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط ٍ بِ اؾتٌاز بٌس 21/1/99 الی 21/1/98ٍاحسّای هطبَطِ اظ تاضید 

 وویؿیَى بطًاهِ، بَزجِ ٍ ؾطهایِ گصاضی با زضذَاؾت شْطزاضی با ضػایت لَاًیي 27/1/98 هَضخ 97صَضتجلؿِ شواضُ 

 .اػالم هَافمت ًوَز

 شْطزاضی زضذصَص زضذَاؾت تْاتط هبلؾ ظهیٌْای هَضز هعایسُ اض اضاضی 21/1/98 هَضخ 5324/10/98ًاهِ شواضُ  -7

بطًسُ هٌالصِ آؾفالت )با صَضت ٍضؼیتْای ًاشی اظ لطاضزاز هٌالصِ با شطوت ضاُ فطهای تَؼ  (ظهیٌْای اضتش)شْطزاضی 

 هَضخ 97 صَضتجلؿِ شواضُ 2زض جلؿِ هططح، شَضا پؽ اظ بطضؾی ٍ تبازل ًظط ٍ بِ اؾتٌاز بٌس  (هؼابط ؾطح شْط

 هَضخ 82 صَضتجلؿِ شواضُ 8بٌس ) وویؿیَى بطًاهِ، بَزجِ ٍ ؾطهایِ گصاضی ٍ با تَجِ بِ هصَبِ شَضا 27/1/98

 .ٍ با تَجِ بِ طی شسى فطایٌسّای لاًًَی، با زضذَاؾت شْطزاضی اػالم هَافمت ًوَز (22/12/97

 هَؾَم بِ شَضاّای شْط ٍ ضٍؾتای ؾطاؾط وشَض ٍ تبصطُ ّای شیل آى بطای شْطزاضی ٍ ولیِ زؾتگاُ 90ضػایت هازُ  *

 ( بٌس هصَبِ بِ تأییس اػضای هحتطم شَضای اؾالهی شْط ضؾیس7ایي صَضتجلؿِ زض لالب ). ّای شیٌفغ الظم االجطاؾت

 .جلؿِ با شوط صلَات بط پیاهبط ػظین الشاى اؾالم ذاتوِ یافت

 


