
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 14/10/99مورخ  413صورتجلسه رسمي شماره 

شهنب  مهور    دوروز  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع      

 در محل سالن ه ایش شورا تشکیل گردید. 10/10/99

جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ض ن خیهر مدهدم به  راضهرین در جلسه  و       

 ریاس  محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان ش الیآقایان دکتر هاش ی میه انان دعوت شده 

و هادی زارعی شهردار محترم بجنهورد و ه ننهین    ش الیریاس  محترم سازمان نظام پزشکی خراسان و دکتر انصاری مود 

گرامیداش  مناسبتهای ایام هفت ، توضیحاتی را درخصوص مشکالت جاری )شیوع ویروس کرونا( کشور و استان و بویژه شهر 

لسه   بجنورد درخصوص چگونگی مدیری  در شرایط بحران و پیشگیری از ویروس کرونا ب  جلس  ارائ  ن ود و از میه انان ج

 بطور جداگان  خواستار ارائ  گزارش درخصوص اقدامات و برنام  ریزی های صورت گرفت  در شرایط فعلی را شدند.

ابتدا آقای دکتر هاش ی ض ن ارائ  گزارش مبسوط از چگونگی مدیری  پیشگیری ه راه با درمان با ویروس کرونا را  

بلی با مدیران ارشد استان و شهرستان و ه ننین ت ام ت هیدات الزم با تشریح و با بیان اینک  ه اهنگی ها و برنام  ریزی ق

تیم پزشکی و درمانی در استان و بویژه شهرستان بجنورد با رفظ آرامش در جامعه  انجهام تها بها ک تهرین آسهیی در ایهن        

ف بویژه مدیری  خصوص ب  شهروندان محترم مدیری  بحران شود ک  در این خصوص از ه کاری ه   جانب  ه   مردم شری

 شهری )شورای اسالمی شهر و شهرداری( تددیر و تشکر ن ودند.

در ادام  آقای دکتر انصاری مود دگر میه ان دعوت شده ب  جلس  ض ن ارائ  گزارش با اشاره ب  مشهکالت و موانه     

ویژه کشهور، ک بودههای   درخصوص زیرساختهای پزشکی و درمانی، اظهار امیدواری کردند با ه کاری ه   مدیران استان به 

زیرساختهای پزشکی و درمانی در استان بویژه شهر بجنورد ارتداء پیدا ن اید و شرایط بهتهری را نسهب  به  گهشهت  داشهت       

باشیم تا بتوانیم در شرایط مشاب ، شهروندان ما شرایط آسیی پهیری ک تری را نسب  ب  قبل متح ل شوند. وی ه ننین از 

 در کنترل و پیشگیری این بی اری خطرناک تددیر و تشکر ن ودند.ه کاری ه   آراد مردم 

در ادام  شهردار محترم بجنورد با اشاره ب  خدمات ارائ  شده در این خصهوص گهزارش مبسهوری را از ه هاهنگی و      

ورد به  جلسه    برنام  ریزیهای انجام شده با روزه پزشکی و درمانی استان در پیشگیری ااز انتشار ویروس کرونا در شهر بجنه 

 ارائ  و از ه کاری متدابل آقای دکتر هاش ی و آقای دکتر انصاری مود تددیر و تشکر ن ودند.

در ادام  پس از گزارش مدیران سازمانهای دعوت شده ب  جلس  اعضای محترم شورا هر کدام بطور جداگانه  ضه ن    

بویژه شهر بجنورد و موارد و مسایلی را ک  شههروندان  تشکر ویژه از خدمات و زر ات بی دریغ کادر پزشکی درمان استان و 

دچار مشکل و ک بود در این شرایط فعلی می باشند را ب  مدیران محترم مربور  یادآور و از ر ایه  ه ه  جانبه  مهدیری      

 شهری از روزه پزشکی و درمانی استان و شهر بجنورد را اعالم داشتند.

مطرح شده و تشکر مجدد از ارائ  گزارش مبسهوط و زر هات شهبان     سپس رییس شورا ض ن ج   بندی و مسایل  

روزی و بی من  کادر پزشکی و درمانی ب  مردم شریف استان بویژه شهر بجنورد اظهار امیدواری کردنهد بها ه کهاری ه ه      

ات بهتری را که   جانب  ه   مسئولین استان و کشور بتوانیم شرایط خدمات پزشکی و درمانی در استان را ارتداء داده و خدم

 شایست  شأن و منزل  مردم شریف استان و شهر بجنورد باشد را فراهم آوریم.

در پایان لوح تددیر سپاس از ررف شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد ب  پهاس زر هات و مهدیری  شایسهت       

 آقایان دکتر هاش ی و دکتر انصاری مود تددیم گردید.

نام  های ارجاع شده ب  جلس  و بررسهی و تبهادل نظهر تصه ی اتی بشهرح تیهل ات هات        سپس رییس شورا با قرائ   

 ن ودند:

و  شهرداری فی ابین 02/00/92 مور  توافدی صورتجلس شهرداری درخصوص  00/0/99مور   1100/01/99نام  ش اره  -0

دانشهگاه آزاد  واق  در خیابهان   0-19-7-10-0و کد نوسازی  000/9909/070مالک ملک با پالک ثبتی  تی ور زاهدیآقای 

 20تداضای جبران خسارت ناشی از وقوع کل ملک در مسهیر گههر   مبنی بر  روبروی بی ارستان امام علی جنی بنیاد مسکن



کارشناسهی انجهام   ری شدن فرایند قهانونی و  با توج  ب  و جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در متری

بها  پیوسه (   02/00/92)صورتجلسه  تهوافدی مهور     رح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مههکور  اجرای ر ضرورت شده و

 .رعای  ضوابط و مدررات شهرسازی اعالم موافد  ن ود، این توافق از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فی ابین 02/00/92 مور  توافدی صورتجلس شهرداری درخصوص  00/0/99مور   1120/01/99نام  ش اره  -0

نیروگاه، کوچه   واق  در  7-22-01-00-0و کد نوسازی  0029/011مالک ملک با پالک ثبتی  خانم نسرین جعفری و شرکا

تداضای جبران خسارت باب  خسارت وارده ناشی از رعای  عدی نشینی مبنی بر  009شهید موسوی، روبروی مدرس  پالک 

ری شدن فرایند قانونی و با توج  ب  و جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در  مترمرب 0/79ب  مسار  

 02/00/92)صورتجلس  توافدی مور  اجرای ررح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مهکور  ضرورت کارشناسی انجام شده و

 .توافق از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود با رعای  ضوابط و مدررات شهرسازی اعالم موافد  ن ود، اینپیوس ( 

از رریق صورتجلسه   92PG (71-91AC )-00شهرداری درخصوص خرید قیر  0/0/99مور   1012/01/99نام  ش اره  -0

معامالت آیین نام   00ریال برابر اصالری  بند الف ماده  111/111/271/00از شرک  نف  پاسارگاد ب  مبلغ ترک تشریفات 

شهرداری تهران تسری یافت  ب  شهرداریهای مراکز استان تا سدف مبلغ مهکور، موضوع در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی 

 و تبادل نظر با توج  ب  ری شدن فرایند قانونی با درخواس  شهرداری اعالم موافد  ن ود.

از افراد زبال  گرد در ایام شیوع ویروس کرونا و با شهرداری درخصوص ر ای   00/0/99مور   2700/01/99نام  ش اره  -2

ها و ب هش   NGOهدف ک ک و تامین ب شی از مایحتاج زندگی این قشر آسیی پهیر ک  ب شی از از هزین  ها با مشارک  

نظر ریال توسط شهرداری تأمین، موضوع در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  111/111/011دیگر با اعتبار بالغ بر 

 با درخواس  شهرداری اعالم موافد  ن ود.

اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصوص  02/12/92مور   00097/92/01101نام  ش اره  -1

درخواس  خانواده محترم شهید ار د درتومی و شهید مح د رضا درتومی مبنی بر نامگهاری کوچ  محل سکونتشهان واقه    

و به    کوچ  زهد ب  نام این شهیدان بزرگوار در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظهر  – 2آزادی -ان آزادیدر خیاب

با عنای  ب  سکون  خانواده هر دو شهید بزرگوار در آدرس فوق شورای نامگهاری و  01/0/99صورتجلس  مور   0استناد بند 

یک س   ب  نام شهید ار د درتومی و از س   دیگر ب  نام شهید شهید  الهکر با رهف نام زهد و نامگهاری کوچ  مهکور از

 .اعالم موافد  ن ود مح درضا درتومی

اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصوص  09/17/92مور   00710/92/01101نام  ش اره  -9

 -گهاری کوچ  محل سکونتشهان واقه  در خیابهان ورهدت    درخواس  خانواده محترم شهید معظم علی سعیدی، مبنی بر نام

صورتجلسه  مهور     0و ب  استناد بند ، ب  نام این شهید بزرگوار در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 00وردت

 .اعالم موافد  ن ود با نامگهاری کوچ  مهکور ب  نام شهید معظم علی سعیدیشورای نامگهاری  01/0/99

اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصهوص   09/11/92مور   9902/92/01101ه نام  ش ار -7

درخواس  خانواده محترم شهید معظم مح درضا رالبی، مبنی بر نامگهاری کوچ  محل سکونتشان واق  در خیابان رالدانی 

صورتجلس   0و ب  استناد بند کوچ  اختر، ب  نام این شهید بزرگوار در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر –غربی 

اعهالم موافده     رهف نام اختر و  نامگهاری کوچ  مهکور ب  نام شهید مح درضا رهالبی  با شورای نامگهاری 01/0/99مور  

 ن ودند.

اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصهوص   09/11/92مور   7022/92/01101نام  ش اره  -2

مح د علی آبادی، مبنی بر نامگهاری کوچ  محل سکونتشان واق  در بلوار شههیدان امهامی    درخواس  خانواده محترم شهید

و ب  استناد بنهد  بادل نظر بن بس  دوم ب  نام این شهید بزرگوار در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و ت –فر، س   راس  

 .اعالم موافد  ن ود با نامگهاری کوچ  مهکور ب  نام شهید مح د علی آبادی شورای نامگهاری 01/0/99صورتجلس  مور   2



اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصوص  01/17/92مور   01910/92/01101نام  ش اره  -9

 01آزادگان –ترم شهید رضا ایزانلو، مبنی بر نامگهاری کوچ  محل سکونتشان واق  در خیابان آزادگان درخواس  خانواده مح

 01/0/99صورتجلسه  مهور     1و ب  استناد بنهد  ب  نام این شهید بزرگوار در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

 اعالم موافد  ن ودند. انلوبا نامگهاری کوچ  مهکور ب  نام شهید رضا ایز شورای نامگهاری

اداره محتهرم بنیهاد شههید و امهور ایثهارگران شهرسهتان بجنهورد         19/17/92مهور    01112/92/01101نام  شه اره   -01

بشیر علیزاده نیکنام، مبنی بر نامگهاری کوچ  محهل سکونتشهان واقه  در بلهوار       درخصوص درخواس  خانواده محترم شهید

 9و به  اسهتناد بنهد    این شهید بزرگوار در جلس  مطرح، شورا پهس از بررسهی و تبهادل نظهر      ب  نام 00کوچ  شهدا  -شهدا 

 .اعالم موافد  ن ود با نامگهاری کوچ  مهکور ب  نام شهید بشیر علیزاده نیکنام شورای نامگهاری 01/0/99صورتجلس  مور  

فرعی دوم  0ی بر نامگهاری کوچ  فرهنگساکنین خیابان فرهنگ، مبن 10/01/92/ش مور  0011/11/92نام  ش اره  -00

 7و ب  استناد بند  شورا پس از بررسی و تبادل نظر ،ب  نام یکی از اسامی گلریز، پون ، مینو، سروش و ال اس در جلس  مطرح

 .با نامگهاری کوچ  مهکور ب  نام سروش اعالم موافد  ن ود شورای نامگهاری 01/0/99صورتجلس  مور  

مبنی بهر تییهر نهام کوچه  محهل سهکون         خانواده محترم رکیم شفایی 19/01/92/ش مور  0020/1/92نام  ش اره  -00

پس از بررسی شورا کوچ  شفق، در جلس  مطرح و  -07رالدانی شرقی  -خانواده آن زنده یاد واق  در خیابان رالدانی شرقی

با تیییر نام کوچه  مههکور از شهفق به  رکهیم       شورای نامگهاری 01/0/99صورتجلس  مور   2و ب  استناد بند و تبادل نظر 

 .شفایی اعالم موافد  ن ود

موسوم ب  شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های تیل آن برای شههرداری و کلیه  دسهتگاه     91* رعای  ماده 

 بند مصوب  ب  تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 00های تینف  الزم االجراس . )این صورتجلس  در قالی 

  با تکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خات   یاف . 01:01جلس  ساع   
 


