
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 66/9/0011مورخ  62شماره  صورتجلسه رسمي

در  22/9/0011شنبه مورخ دوروز  01011ساعت  پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی

 محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه  عین بیگیآقای  ،از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شوراجلسه با تالوت آیاتی چند 

می انتظا محترم جانشین، شهرستان بجنوردانتظامی محترم جناب سرهنگ وحیدی فرمانده  ،که با حضور مهمان دعوت شده به جلسه

 . ندجلسه مطرح نمود مواردی را با موضوع ،های ایام هفته گرامیداشت مناسبت با شهرستان بجنورد و

 کنترل ودرخصوص اقدامات و فعالیتهای انجام شده  ازگزارش مبسوطی فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد در ابتدای جلسه 

 .ارائه نمودنددر سطح شهرستان  پیشگیری جرایم

به  را نظرات خود پرداخته و پیشنهادات و راهکارهایینقطه ارائه هر کدام از اعضای محترم شورا بطور جداگانه به  در نهایت،

 کاهش جرائم و همکاری های فی مابین بیان نمودند.منظور 

 پس از بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید0 پرداختند کهقرائت نامه ها  بهسپس ریاست شورا 

  20/0/0011 مورخ توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  00/9/0011مورخ  00011/01/0011نامه شماره  -0

واقع  10-01-0120-010711با کد نوسازی  و 7997/70/009پالک ثبتی با مالک ملک  نرگس کاظمیخانم و  شهرداری مابین فی

، مترمربع 0/0خرید اضافه ارض به مساحت مبنی بر درخواست تقاضای ، 0، کوچه شهید نوریان پالک 22بلوار استقالل، استقالل در 

اجرای طرح تفصیلی و  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر موضوع در 

اعالم موافقت پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  20/0/0011)صورتجلسه توافقی مورخ بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .اریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودنمود، این توافق از ت

  01/0/0011 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  00/9/0011مورخ  07900/01/0011نامه شماره  -2

-0111-010101با کد نوسازی  و تفکیکی شهرداری 01قطعه پالک ثبتی با مالک ملک  منصوره وحدانیخانم و  شهرداری مابین فی

مبنی بر درخواست ، از قطعات تفکیکی شهرداری 01محله بهداری، خیابان جانباز، انتهای خیابان کشاورز قطعه واقع در  11-10

ا بو جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در قدرالسهم شهرداری از قطعات تفکیکی اراضی مزبور %1/01پرداخت 

)صورتجلسه توافقی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند توجه به 

اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  01/0/0011

 .بود

  21/0/0011 مورخ توافقی رتجلسهصوشهرداری درخصوص  00/9/0011مورخ  07900/01/0011نامه شماره  -1

 12100110011011با کد نوسازی  و 017/1121/000پالک ثبتی با مالک ملک آقای جعفر مشکین فام و شرکاء و  شهرداری مابین فی

، موضوع در مترمربع اضافه ارض 1/22تقاضای تعیین تکلیف واگذاری مبنی بر درخواست ، شهرک شاهد، دور میدان سردارانواقع در 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، این پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  21/0/0011)صورتجلسه توافقی مورخ معابر با توافق مذکور 

 .سه ماه معتبر خواهد بودتوافق از تاریخ ابالغ به مدت 

  20/0/0011 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  00/9/0011مورخ  00197/01/0011نامه شماره  -0

واقع در  12170100012211با کد نوسازی  و 9001/071پالک ثبتی با مالک ملک  مریم وفادار و شرکاءخانم و  شهرداری مابین فی

جلسه ، موضوع در تقاضای خسارت وارده بابت مقدار مساحت در مسیرمبنی بر درخواست ، 0شرقی سیدی، کوچه امام خمینی خیابان 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 



اعالم موافقت نمود، این توافق از ایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست( با رع 20/0/0011)صورتجلسه توافقی مورخ توافق مذکور 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

درصدی ارزش معامالتی ساختمان  21درخصوص پیشنهاد تعدیل شهرداری  07/9/0011مورخ  07012/01/0011نامه شماره  -1

)طبق جدول پیوست( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و سال جاری  هقانون شهرداریها برای ادام 011ماده  00موضوع تبصره 

 تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری اعالم موافقت نمود.

با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه یافت. 01جلسه ساعت   


