
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 81/81/8411مورخ  44صورتجلسه رسمي فوق العاده شماره 

روز  03:81پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی فوق العااد  سااع    

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید. 03/01/0011چهارشنبه مورخ 

کالم ا... مجید و با حضور جمشید عین بیگی ریای  شاورای اساالمی شاهر و اعضاای      جلسه با تالوت آیاتی چند از 

 شورای اسالمی آغاز گردید.

در ادامه جلسه ریی  شورا آقای عین بیگی ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و گرامیداش  مناسابتهای  

 ایام هفته، مواردی را با موضوع جلسه مطرح نمود.

نامه ها پرداختند که پ  از بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی بشارح ییال اتذاای    سپ  ریاس  شورا به قرائ  

 گردید:

  7/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی ماورخ   03/01/0011مورخ  65959/01/0011نامه شمار   -0

-0187-010910و کد نوساازی   6197/055فی مابین شهرداری و آقای عبدالواحد کوهی مالک ملک با پالک ثبتی 

ماد   0مبنی بر درخواس  تعیین تکلیف طبق عوارض تبصر   31پالک  03واقع در طالقانی غربی، کوچه آرام  10-10

واحد  قانون تعیین وضعی  امالک براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  

  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر باا  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرساازی اعاالم موافقا      7/01/0011توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  81/00/0011درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  شهرداری 03/01/0011مورخ  65993/01/0011نامه شمار   -1

واقع در خیابان نیاای،،   10-18-0156-010511فی مابین شهرداری و آقای هادی ژرفی مالک ملک با کد نوسازی 

ماد  واحاد  قاانون تعیاین     0سم  راس  مبنی بر درخواس  تعیین تکلیف طبق عوارض تبصر   07انتهای نیای، 

کارشناسی رسمی دادگستری، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تباادل  وضعی  امالک براساس نظریه 

نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصایلی و بازگشاایی معاابر باا توافاق ماذکور       

، ایان  پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعاالم موافقا  نماود    81/00/0011)صورتجلسه توافقی مورخ 

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

  01/00/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65970/01/0011نامه شمار   -8

-010311و کاد نوساازی    0500/055/1فی مابین شهرداری و آقای حسینعلی بوستانی مالک ملک با پالک ثبتای  

مبنای بار درخواسا      05متری شهدا، خیابان کشاورز، کوچه شهید نادری پالک  81ع در خیابان واق 0119-18-10

ماد  واحد  قانون تعیین وضعی  اماالک براسااس نظریاه کارشناسای رسامی       0تعیین تکلیف طبق عوارض تبصر  

ناد انجاام شاد  و    دادگستری، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرای

پیوس ( باا   01/00/0011ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  19/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65991/01/0011نامه شمار   -0

فرعای و کاد نوساازی     97و پاالک  0717/055فی مابین شهرداری و آقای رضا پشام مالک ملاک باا پاالک ثبتای     



واقع در روبروی استادیوم تذتی، زمینهای حاج رحمان رحمانی مبنی بر درخواس  تعیاین   010511-0110-03-10

خسارت وارد  به ملک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به تکلیف نحو  پرداخ  

طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق ماذکور )صورتجلساه تاوافقی    

ن توافق از تاریخ اباالغ باه   پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، ای 19/01/0011مورخ 

 مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی ماورخ   03/01/0011مورخ  65973/01/0011نامه شمار   -5

و کااد نوسااازی  0065/53/016فاای مااابین شااهرداری و خااانف طاااهر  فیااروز  مالااک ملااک بااا پااالک ثبتاای     

بن بس  دوم مبنی بر درخواس  تعیین تکلیاف پرداخا     0عارف بجنوردی  واقع در ملک،، 11110108010710

قانون تعیین وضعی  امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه  0عوارضات تبصر  

توافقی به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه 

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تااریخ اباالغ باه     8/01/0011مورخ 

 مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  01/00/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65938/01/0011نامه شمار   -9

-10-0187-010711و کد نوسازی  9195/055کهندل مالک ملک با پالک ثبتی  فی مابین شهرداری و خانف عذرا

ماد  واحد   0مبنی بر درخواس  تعیین تکلیف طبق عوارض تبصر   30واقع در طالقانی غربی، کوچه آرام پالک  10

 قانون تعیین وضعی  امالک براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، موضوع در جلساه مطارح، شاورا پا  از    

بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشاایی معاابر باا    

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقا    01/00/0011توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 ود.نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد ب

  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی ماورخ   03/01/0011مورخ  65711/01/0011نامه شمار   -7

واقع در  11110116011111فی مابین شهرداری و آقای مصطفی اکبرزاد  مالک ملک قولنامه عادی و کد نوسازی 

قانون تعیاین وضاعی     0رضات تبصر  مبنی بر درخواس  تعیین تکلیف پرداخ  عوا 01احمد آباد، جالل آل احمد 

امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت 

پیوسا ( باا رعایا      8/01/0011اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی ماورخ  

 م موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.ضوابط و مقررات شهرسازی اعال

  81/00/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65703/01/0011نامه شمار   -3

 10-03-0181-019511و کد نوساازی   0/0553فی مابین شهرداری و آقای علی مرادی مالک ملک با پالک ثبتی 

مبنی بر تقاضای خرید اضافه ارض باه مسااح      07کوچه شهید علیزاد  پالک  06واقع در خیابان شریعتی شمالی 

مترمربع و ارزش افزود  ناشی از تجمیع دو پالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با  11

و بازگشایی معابر با توافق ماذکور )صورتجلساه   توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی 

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافاق از تااریخ    81/00/0011توافقی مورخ 

 ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.



  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی ماورخ   03/01/0011مورخ  65968/01/0011نامه شمار   -6

و کاد نوساازی    8556/810/070فی مابین شاهرداری و آقاای ابوالفضال محمادیان مالاک ملاک باا پاالک ثبتای          

داخا  عوارضاات   قطعه اول مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف پر 01واقع در طاهرغالم، محدثی  11180118011011

قانون تعیین وضعی  امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه باه طای    0تبصر  

شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه تاوافقی ماورخ   

ازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرس 8/01/0011

 ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65718/01/0011نامااه شاامار    -01

81/00/0011  

واقاع در   10-03-0181-019511فی مابین شهرداری و آقای داود یزدانی مالک ملک قولنامه عادی و کد نوساازی  

مااد  واحاد     0مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف طباق تبصار     5محله ناظرآباد، بلوار والی ، کوچه ناظرآباد، ناظرآباد 

متاری،   10قانون تعیین وضعی  امالک براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و عوارض مشارفی  باه گاذر    

و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر 

پیوس ( با رعای  ضوابط و  81/00/0011طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65713/01/0011نامااه شاامار    -00

06/00/0011  

و کااد نوسااازی  3701/055فاای مااابین شااهرداری و آقااای محمااد علاای بناادار مالااک ملااک بااا پااالک ثبتاای    

مبنی بر تقاضای تعیاین تکلیاف درخصاوص     70پالک  00واقع در صادقیه دوم، نب، کوچه  11180119016611

قانون تعیین وضعی  امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و  0عوارضات تبصر  پرداخ  

با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه 

اعالم موافق  نمود، این توافاق از تااریخ   پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی  06/00/0011توافقی مورخ 

 ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65781/01/0011نامه شمار   -01

ی و کاد نوسااز   7571/0019/090فی مابین شهرداری و آقای بابامحمد حسین زاد  مالاک ملاک باا پاالک ثبتای      

مبنی بر تقاضاای تعیاین تکلیاف درخصاوص      1پالک  00واقع در آی  ا... موسوی بجنوردی  11090118010311

قانون تعیین وضعی  امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و  0پرداخ  عوارضات تبصر  

گشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و باز

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ  8/01/0011توافقی مورخ 

 به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  7/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65758/01/0011نامه شمار   -08

-011111و کاد نوساازی    3007/055فی مابین شهرداری و خانف معصومه جهانبانی مالک ملاک باا پاالک ثبتای     



مبنی بر درخواس  تعیین تکلیف  75پالک  00کوچه اقبال  3واقع در پش  فرودگا ، خیابان وحدت  0011-06-10

ظریه کارشناسی رسمی دادگستری، موضوع ماد  واحد  قانون تعیین وضعی  امالک براساس ن 0طبق عوارض تبصر  

در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجارای طارح   

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات  7/01/0011تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.شهرسازی اعالم موافق  

  7/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65780/01/0011نامه شمار   -00

-0186-000711و کد نوساازی   3853/096/1فی مابین شهرداری و آقای علی محمدی مالک ملک با پالک ثبتی 

ساختمان ساه طبقاه مبنای بار درخواسا  تقاضاای        15روبروی پالک  0/11، باقرخان 1در باقرخان واقع  18-10

متری غرب براساس نظریه کارشناسی  01متری شرق و  01پرداخ  عوارض ارزش افزود  ناشی از مشرفی  به گذر 

شادن فرایناد انجاام    رسمی دادگستری، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی 

 7/01/0011شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معاابر باا توافاق ماذکور )صورتجلساه تاوافقی ماورخ        

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماا  معتبار   

 خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65367/01/0011نامااه شاامار    -05

03/01/0011  

واقع در جاد   11180119011910فی مابین شهرداری و خانف زهر  لطفی مالک ملک قولنامه عادی و کد نوسازی 

قانون وضعی  امالک، موضوع  0ر  مشهد قبل از پمپ بنزین مبنی بر درخواس  تقاضای تعیین تکلیف پرداخ  تبص

در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجارای طارح   

پیوسا ( باا رعایا  ضاوابط و      03/01/0011تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه تاوافقی ماورخ   

 ، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65369/01/0011نامااه شاامار    -09

03/01/0011  

و کاد نوساازی    010/1050/016فی مابین شهرداری و آقاای علای محماد ناودهی مالاک ملاک باا پاالک ثبتای          

مبنی بر درخواس  تقاضای تعیین تکلیف پرداخ   18پالک  03در ملک، سید الشهدا  واقع 11110109010111

قانون وضعی  امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه باه طای شادن     0تبصر  

فقی ماورخ  فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معاابر باا توافاق ماذکور )صورتجلساه تاوا      

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ باه مادت    03/01/0011

 سه ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65365/01/0011نامااه شاامار    -07

03/01/0011  

واقع در  11180119011918فیروز  ای مالک ملک قولنامه عادی و کد نوسازی فی مابین شهرداری و آقای حمید 

قاانون وضاعی  اماالک،     0جاد  مشهد قبل پمپ بنزین مبنی بر درخواس  تقاضای تعیین تکلیف پرداخ  تبصار   



رای موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اج

پیوس ( با رعای  ضوابط و  03/01/0011طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  8/01/0011رتجلسه توافقی مورخ شهرداری درخصوص صو 03/01/0011مورخ  65360/01/0011نامه شمار   -03

و کاد نوساازی    0133/376/090فی مابین شهرداری و آقای هاادی قمای و شارکاا مالاک ملاک باا پاالک ثبتای         

مبنی بر درخواس  تقاضای خرید اضافه  0113نب، نارون یک پالک  91واقع در بلوار مدرس  11100110011011

وع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه مترمربع و تجمیع دو پالک، موض 70ارض به مساح  

به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی 

ه پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تااریخ اباالغ با    8/01/0011مورخ 

 مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65368/01/0011نامااه شاامار    -06

03/01/0011  

واقع در  11110109010111فی مابین شهرداری و آقای حمز  فرجامی فر مالک ملک قولنامه عادی و کد نوسازی 

قاانون وضاعی  اماالک،     0اس  تقاضای تعیین تکلیف پرداخ  تبصر  مبنی بر درخو 6پالک  3ملک، سید الشهدا 

موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای 

 پیوس ( با رعای  ضوابط و 03/01/0011طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65361/01/0011نامااه شاامار    -11

03/01/0011  

 11110170011911ازی و کاد نوسا   15/098فی مابین شهرداری و خانف زینب صادقی مالک ملک با پالک ثبتی 

مترمربع جوی به صورت اضافه ارض،  66/08مبنی بر درخواس  تقاضای خرید  00واقع در امام خمینی غربی، نبوت 

موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای 

پیوس ( با رعای  ضوابط و  03/01/0011کور )صورتجلسه توافقی مورخ طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذ

 مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65336/01/0011نامااه شاامار    -10

03/01/0011  

و کااد نوسااازی  8080/09/098داری و آقااای امیاار رختیااانی مالااک ملااک بااا پااالک ثبتاای    فاای مااابین شااهر 

مبنی بر درخواس  تعیین تکلیف رای کمیسایون مااد     000واقع در حاشیه میدان بار پالک  11110113018111

دن صد به یک پنجف ارزش سرقفل، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طای شا  

فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معاابر باا توافاق ماذکور )صورتجلساه تاوافقی ماورخ        

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ باه مادت    03/01/0011

 سه ما  معتبر خواهد بود.



شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011خ مااور 65339/01/0011نامااه شاامار    -11

81/00/0011  

-010108اصالی و کاد نوساازی     01/097فی مابین شهرداری و آقای رامین فیروز  ای مالک ملک با پالک ثبتای  

مبنای بار درخواسا  تعیاین تکلیاف       81واقع در خیابان زایشگا ، کوچه بن بسا  اکباری پاالک     0118-18-10

موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایناد انجاام    درخصوص تفکیک،

 81/00/0011شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافاق ماذکور )صورتجلساه تاوافقی ماورخ      

الغ به مدت سه ماا  معتبار   پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ اب

 خواهد بود.

  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65330/01/0011نامه شمار   -18

و کاد نوساازی    010/5117/078فی مابین شهرداری و وراث مرحوم قاساف علیازاد  مالاک ملاک باا پاالک ثبتای        

روی مسجد کرمانی نب، کوچاه غالمعلای ولای پاور مبنای بار       واقع در کمربندی مدرس روب 11010100018011

درخواس  تعیین تکلیف ارزش سرقفلی به برابر رای کمیسیون ماد  صد باب  دو دربند تجاری به یاک پانجف ارزش   

سرقفل، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه باه طای شادن فرایناد انجاام شاد  و       

پیوسا ( باا    8/01/0011تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی ماورخ   ضرورت اجرای طرح

 رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

وافقی مااورخ شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تاا   03/01/0011مااورخ  65338/01/0011نامااه شاامار    -10

00/01/0011  

و کاد نوساازی    7701/95/090فی مابین شهرداری و آقای یاون  حقاانی حصااری مالاک ملاک باا پاالک ثبتای         

مبنی بر درخواس  تقاضای تعیاین تکلیاف    79واقع در حصار شیرعلی روبروی مسجد پالک  11060110011710

را پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی قانون وضعی  امالک، موضوع در جلسه مطرح، شو 0پرداخ  تبصر  

شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه تاوافقی ماورخ   

پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ باه مادت    00/01/0011

 خواهد بود. سه ما  معتبر

  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65331/01/0011نامه شمار   -15

واقاع در   11110116010610فی مابین شهرداری و آقای تیمور نودهی مالک ملک قولنامه عاادی و کاد نوساازی    

قانون وضعی  امالک، موضاوع در جلساه    0صر  حاشیه خیابان میدان بار مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف پرداخ  تب

مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصایلی و  

پیوسا ( باا رعایا  ضاوابط و مقاررات       00/01/0011بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلساه تاوافقی ماورخ    

 د، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.شهرسازی اعالم موافق  نمو

  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65360/01/0011نامه شمار   -19

و کااد نوسااازی  0800/065/015فاای مااابین شااهرداری و آقااای عیساای رحمااانی مالااک ملااک بااا پااالک ثبتاای  

پالک مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف و پرداخ  ارزش سرقفل،  3شرق سپا ، یاسین  واقع در 11000017011611



موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای 

رعایا  ضاوابط و    پیوس ( با 8/01/0011طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ 

 مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65361/01/0011نامااه شاامار    -17

06/00/0011  

و کاد نوساازی    1998/06/070ثبتای  فی مابین شهرداری و آقاای حمیاد پاور بجناوردی مالاک ملاک باا پاالک         

قانون  0مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف پرداخ  تبصر   1پالک  01واقع در طاهرغالم محدثی  11180111017511

وضعی  امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شد  و 

پیوس ( باا   06/00/0011ایی معابر با توافق مذکور )صورتجلسه توافقی مورخ ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگش

 رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

شااهرداری درخصااوص صورتجلسااه تااوافقی مااورخ    03/01/0011مااورخ  65333/01/0011نامااه شاامار    -13

06/00/0011  

 11110170011511و کد نوساازی   19/098فی مابین شهرداری و خانف فاطمه علی نیا مالک ملک با پالک ثبتی 

مترمربع بصورت اضافه ارض، موضوع در جلساه   00/19مبنی بر تقاضای خرید  00واقع در امام خمینی غربی، نبوت 

فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصایلی و  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن 

پیوسا ( باا رعایا  ضاوابط و مقاررات       06/00/0011بازگشایی معابر با توافق مذکور )صورتجلساه تاوافقی ماورخ    

 شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما  معتبر خواهد بود.

  8/01/0011شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  03/01/0011مورخ  65335/01/0011نامه شمار   -16

و کاد نوساازی    069/5136/015فی مابین شاهرداری و آقاای رحماانقلی جاویادی مالاک ملاک باا پاالک ثبتای          

مبنی بر تقاضای تعیاین تکلیاف پرداخا      83پالک  00واقع در شرق سپا ، امام محمد باقر  11000159011511

امالک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و با توجه باه طای شادن     قانون وضعی  0تبصر  

فرایند انجام شد  و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معاابر باا توافاق ماذکور )صورتجلساه تاوافقی ماورخ        

ریخ ابالغ به مدت سه پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نمود، این توافق از تا 8/01/0011

 ما  معتبر خواهد بود.

شهرداری درخصوص بذشودگی اجار  بها اماکن اجاار  داد    18/6/0011مورخ  96910/01/0011نامه شمار   -81

شد  سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری )لیس  پیوس ( با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی پارکها به 

در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تباادل نظار باا درخواسا  شاهرداری اعاالم        0011روز در سال  000مدت 

 موافق  نمود.

شااهرداری درخصااوص کااان لااف یکاان نامااه شاامار     03/01/0011مااورخ  65951/00/0011نامااه شاامار   -80

 اصالحیهشورا( درخصوص  6/01/0011مورخ  01صورتجلسه شمار   03)بند  6/01/0011مورخ  61500/01/0011

بودجه سایر هزینه های رفاهی به منظور جبران زحمات پرسنل شهرداری و کمک به معیشا  آناان باا عنایا  باه      

کاه، مبلغ عیدی کارگران شهرداری مطابق رأی دیوان عدال  با عنای  به رأی جدید دیوان عدال  مبنی بر شمول 



، شاورا پا  از بررسای و تباادل نظار باا       پرداخ  عیدی کارگران مطابق با مصوبه شورای عالی کار در جلسه مطرح

 درخواس  شهرداری اعالم موافق  نمود.

دستگا  اتوباوس از   3الیحه شهرداری درخصوص خرید  03/01/0011مورخ  65760/01/0011نامه به شمار   -81

م  هار  درصد از قیم  هر اتوبوس )با توجه به اینکه قی 11طریق اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور با پرداخ  

میلیارد ریال بدون مالیاات بار ارزش افازود  و باا احتسااب       53میلیارد ریال می باشد( به میزان  89اتوبوس حدود 

میلیارد ریال، با عنای  به فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی شهر بجنورد و لزوم نوسازی  30مالیات بر ارزش افزود  مبلغ 

دمات مناسب به شهروندان عزیز بجنوردی، مقارر شاد باا توجاه باه      ناوگان جه  پیشگیری از آلودگی هوا و ارائه خ

آیاین ناماه معاامالت     86تح  عنوان خریاد ماشاین آالت )تبصار  مااد       0181010کمبود ماند  اعتبار کد پروژ  

میلیارد ریال به حسااب پارکینا     30شهرداری موظف به بازگرداندن مبلغ  0010شهرداری( )تا پایان آیر ما  سال 

 دستگا  اتوبوس جه  افزود  شدن به ناوگان اتوبوسرانی خریداری گردد. 3شد( می با

 05شهرداری درخصاوص اصاالحیه بودجاه بابا  خریاد       03/01/0011مورخ  31113/01/0011نامه شمار   -88

دساتگا    3و  15/00/0011مورخ  83صورتجلسه شمار   0دستگا  اتوبوس مصوب در بند  7دستگا  اتوبوس )تعداد 

( در بعضی از ردیف های بودجه )جدول پیوستی(، در جلسه 03/01/0011مورخ  00صورتجلسه  81بوس در بند اتو

 مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر با درخواس  شهرداری اعالم موافق  نمود.

 با یکر صلوات بر پیامبر عظیف الشان اسالم خاتمه یاف . 10:81جلسه ساع  

 غایب: آقای یوسف مغروری

 
 


