
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 70/70/99مورخ  411شماره  صورتجلسه رسمي
در  10/10/99مورخ  شنبهیکروز  01:11ساعت  پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی 

 شورا تشکیل گردید. همایشحل سالن م

 انهماند یجلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقددم بده ضاضدرین در جلسده و م     

و آقای اسپیدکار معاونت محتدرم قضدایی و    ضجت االسالم جعفری مدیرکل محترم دادگستری خراسان شمالیآقایان دعوت شده 

و همچنین گرامیداشدت مناسدبتهای    هادی زارعی شهردار محترم بجنوردآقای مهندس و دادگستری کل  پیشگیری از وقوع جرم

ضوزه فعالیتهای انجام شده در را درخصوص  گزارشی ،)تبریک ضلول ماه مبارک رمضان، هفته شوراها، کارگر، معلم و ...( ایام هفته

ضمایت همه جانبده دسدتگاه قضدا از مددیریت     تشریح و را دارات و همچنین چالشهای پیش رو و نحوه تعامل با ا یمدیریت شهر

 امروز را خواستار شدند.در شرایط سخت اقتصادی  راشهری 

از تالشهای بدی وقفده و همدراه بدا آرامدش      ناسبتهای پیش رو بویژه هفته شوراها ابتدا ضجت االسالم جعفری ضمن تبریک م 

ی و شدورا بدا اولویدت    ربا بیان اینکه مردم شاهد تالشهای شبانه روزی شدهردا تقدیر و تشکر نمود و شورای اسالمی شهر بجنورد 

امیددواری کردندد بدا تعامدل و     ضاشیه شهر از برنامه و سیاستگذاری درست و مناسب شورای شهر دانسته و اظهدار   توانمندسازی

مردم تعریف شده، درست و منطقی به نفع این دو سازمان به لحاظ قانونی اختیارات همکاری متقابل بتوانیم آنچه را که در ضوزه 

اجرا کنیم. وی همچنین تأکید کرد امادگی داریم در جهت ضمایت از مدیریت شهری اگر موانع و مشکالتی وجود دارد در جهدت  

 ضل مشکل شهروندان مسایل را تسریع نماییم.

دیگر عضو دعوت شده به جلسده  نیز در ادامه آقای اسپیدکار معاونت محترم قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل  

 مسایلی را مورد اشاره قرار داده و مسایلی را مطرح نمودند.

و تعامل فی مدابین   اریشهرداری از همکدر ادامه شهردار محترم بجنورد نیز ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده در ضوزه 

 تقدیر و تشکر نمودند.بجنورد و شهرداری کل ن دادگستری مدیرا

اقدامات صورت اعضای محترم شورا هر کدام بطور جداگانه ضمن تشکر از  ،دعوت شده محترمدر ادامه پس از گزارش مدیران  

لیتهای ضوزه مدیریت شهری و موارد و مسایلی دستگاه قضاء در استان و همچنین فعا ضمایتهای همه جانبهگرفته و همچنین از 

را که شهروندان دچار مشکل و کمبود در این شرایط فعلی می باشند را به مدیران محتدرم مربوهده یدادآور و از ضمایدت صدورت      

 گرفته از مدیریت شهری تشکر نمود.

سپس رییس شورا ضمن جمع بندی و مسایل مطرح شده و تشکر مجدد از ضمایتهای مدیرکل محترم دادگسدتری از ضدوزه    

اظهار امیدواری کردند با همکاری همه جانبه همه مسئولین استان و کشور بتوانیم شدرایط خددمات رسدانی بدی     مدیریت شهری 

 منزلت مردم شریف استان و شهر بجنورد باشد را فراهم آوریم. منت را ارتقاء داده و خدمات بهتری را که شایسته شأن و

 میهمانان دعوت شده به جلسه از کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد شورا بازدید کردند.در پایان 

بررسی و تبادل نظر تصدمیماتی   وقرائت نامه های ارجاع شده به جلسه  باپس از پایان قسمت اول جلسه، سپس رییس شورا  

 :نمودنداتخاذ بشرح ذیل 

و آقدای   شدهرداری  فیمابین 07/9/91 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  3/0/99مورخ  7010/01/99نامه شماره  -0

 03باقرخدان، خیابدان معدرام، معدرام     واقدع در خیابدان   و قولنامه عادی  0-17-0-10-0مالک ملک با کد نوسازی  محمد فدایی

جلسه مطرح، شورا پس ، موضوع در درصد قدرالسهم شهرداری 11تعیین تکلیف درخصوص تقاضای مبنی بر  شهیدان امامی فرد

اجرای هرح تفصدیلی و بازگشدایی    ضرورت کارشناسی انجام شده وهی شدن فرایند قانونی و با توجه به و از بررسی و تبادل نظر 

با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این پیوست(  01/00/91)صورتجلسه توافقی مورخ معابر با توافق مذکور 

 .توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود



خدانم  و  شدهرداری  فیمابین 0/00/91 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  0/0/99مورخ  1301/01/99نامه شماره  -0

واقع در  0-01-0103-0007-0و کد نوسازی  0بخش  0010/7مالک ملک با پالک ثبتی  بی دانشمند اشرف دانشمند و زکیه بی

عقب نشینی و واگذاری کدل  بابت مبنی بر تقاضای جبران خسارت  00پای توپ خیابان دکتر بهشتی فرعی صفا بن بست بهشتی 

هدی شددن فرایندد    با توجه بده  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در مترمربع 31 مساضت ملک به متراژ

)صورتجلسده تدوافقی مدورخ    اجرای هرح تفصیلی و بازگشایی معدابر بدا توافدق مدذکور      ضرورت کارشناسی انجام شده وقانونی و 

شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مددت سده مداه معتبدر     با رعایت ضوابط و مقررات پیوست(  01/00/91

 .خواهد بود

 

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت. 01:11جلسه ساعت   
 

 


