
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 8/9/0011مورخ  32شماره  صورتجلسه رسمي
ور،ب  مروی    دویوز  01:11مراع    پیرو دعوت قبلی از اعضای محترر  ورویای امر می ورجر رد،رویده رلمر  یمر ی       

 دی محل مالن ه ایش وویا تشکیل گردید. 8/9/0011

ض ن خیر مقد  رر  ااضررین دی    عین ریگیرلم  را ت وت آیاتی چ،د از ک   ا... مدید آغاز و مپس یییس وویا آقای 

مدیرکل محتر  م،ارع طبیعی و آخیزدایی خرامان  امن وایدمج،دس آقای  هرلم  ک  را اضوی مج ان دعوت وده ر  رلم 

مروایدی یا ررا موضرو      هوجردای محتر  رد،وید و ه چ،ین گرامیداو  م،امبتجای ایرا  هتتر    ا یدیآقای مج،دس و و الی 

 رلم  مطرح ن ود. 

و  گرزای  مبمروطی دیخصروق اقردامات    خیزدایی خرامان ور الی  رمدیرکل محتر  م،ارع طبیعی و آدی ارتدای رلم  

و ه چ،رین خوامرتای ا ایر  ه ر  رانبر  از مروی ورویا و         ریران داورت،د  فعالیتجای اندا  وده دی مطح امتان و وجرمتان 

 وجردایی ودند.

 یا ریان داوت،د.  مواید مطرح ودهدیخصوق  یگزایودی ادام  رلم  وجردای محتر  

نقط  نظررات خرود پرداختر  و پیشر،جادات و     ایائ  هر کدا  از اعضای محتر  وویا رطوی رداگان  ر   مطالبهپس از ایائ  

 یاهکایهایی یا ریان ن ودند.

 مپس ییام  وویا را طرح و قرائ  نام  ها و پس از رریمی و تبادل نظره تص ی اتی رشرح ذیل اتخاذ گردید:

  00/7/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  5/9/0011مرروی   50386/01/0011نامرر  ورر ایه   -0

-09-0019-013711را کد نومرازی   و 6000/0535/066پ ک ثبتی مالک ملک آقای مح د مامقانی و  وجردایی مارین فی

خریرد  مب،ی رر دیخوام  تقاضرای  متری فاقد نا ه  01وجرک اک  ه پزوکان )امدالجی(ه خیاران اک  ه کوچ  واقع دی  10

 اندا  وده وطی ودن فرای،د را تور  ر  و ز رریمی و تبادل نظر رلم  مطرحه وویا پس اه موضو  دی قدیالمجم وجردایی 5/6%

پیوم ( را یعای  ضوارط  00/7/0011)صویتدلم  توافقی موی  اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  ضرویت

 .وداع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رو مقریات وجرمازی 

  13/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  7/9/0011مرروی   50753/01/0011نامرر  ورر ایه   -1

واقرع   11100118011010را کد نومازی  و 0033/888/050پ ک ثبتی مالک ملک آقای ناصر یزدانی و  وجردایی مارین فی

ه مترمرررع اضراف  ایب رصرویت تدرایی     06تعیین تکلیف مب،ی رر دیخوام  تقاضای وجرک واهده نبش میدان مردایانه دی 

ارررای طررح    ضررویت  اندرا  ورده و  طی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر موضو  دی 

پیوم ( را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی  13/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  تتصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

  15/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50960/01/0011نامرر  ورر ایه   -3

خیارران  واقع دی  10-13-0159-011710را کد نومازی  ل،ام  عادی وقومالک ملک خانم اعظم چوپانی و  وجردایی مارین فی

تعیین تکلیف و پرداخر  عروایب ویود رر     مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 08متری وجداه فرعی ک ت  پیازه ااوی  راقرخان  31

ه موضرو  دی  ماده وااده قانون تعیین وضعی  ام ک رر اماس نظریر  کایو،امری یمر ی دادگمرتری     0محدوده طبق تبصره 

ارررای طررح تتصریلی و     ضررویت  اندرا  ورده و  طی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر 

اعر    پیوم ( را یعای  ضروارط و مقرریات وجرمرازی     15/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  رازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودموافق  ن وده این توافق از تاییخ 

  01/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  7/9/0011مرروی   50716/01/0011نامرر  ورر ایه   -0

واقرع دی   11130135011511را کرد نومرازی    و 0198/050پ ک ثبتی مالک ملک آقای علی مدادی و  وجردایی مارین فی



ه موضرو  دی  تعیین تکلیف عوایب ویود ر  محدوده خردماتی مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 60پ ک  08وجرک واهده یمالتی 

ارررای طررح تتصریلی و     ضررویت  اندرا  ورده و  طی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر 

اعر    وارط و مقرریات وجرمرازی   پیوم ( را یعای  ضر  01/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  رازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

  15/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50950/01/0011نامرر  ورر ایه   -6

محلر  روادیر ه رعرد از    واقرع دی   10-11-0185-011011مالک ملک را کد نومازی آقای رواد ییحانی و  وجردایی مارین فی

تعیین تکلیف و پرداخ  عوایب ویود رر  محردوده طبرق    مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 130کوچ  دلب،ده ااوی  خیاران پ ک 

رلم  مطرحه وویا ه موضو  دی ماده وااده قانون تعیین وضعی  ام ک رر اماس نظری  کایو،امی یم ی دادگمتری 0تبصره 

اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معارر را توافرق   ضرویت اندا  وده وطی ودن فرای،د را تور  ر  و پس از رریمی و تبادل نظر 

اع   موافق  ن وده این توافرق از  پیوم ( را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی  15/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  مذکوی 

 .هد رودتاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خوا

  01/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  7/9/0011مرروی   50769/01/0011نامرر  ورر ایه   -5

ررا کرد نومرازی     تد یعری و  03765/0071/6905پر ک ثبتری   مالرک ملرک   خانم گل رجای ملطان پوی و  وجردایی مارین فی

تعیین تکلیف دیخصوق مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 011پ ک  8خیاران معدیه کوچ  نواب واقع دی  11170130011011

طری  را تورر  رر    و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر ه موضو  دی عوایضات ایز  افزوده ناوی از تد یع دو پ ک

 01/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  ضرویت اندا  وده وودن فرای،د 

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودپیوم ( را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی 

  15/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50957/01/0011نامرر  ورر ایه   -7

واقع  10-11-0163-011011را کد نومازی  و 8790/059پ ک ثبتی مالک ملک آقای عزیزا... دیتومی و  وجردایی مارین فی

تعیین تکلیف و پرداخر  عروایب ویود رر  محردوده     مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 37محل  روادی ه نبش کوچ  رواداالئ   دی 

لم  مطررحه  ره موضو  دی ماده وااده قانون تعیین وضعی  ام ک رراماس نظری  کایو،امی یم ی دادگمتری 0طبق تبصره 

اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معرارر ررا    ضرویت اندا  وده وطی ودن فرای،د را تور  ر  و وویا پس از رریمی و تبادل نظر 

اعر   موافقر  ن روده ایرن     پیوم ( را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی  15/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  توافق مذکوی 

 .  ماه معتبر خواهد رودتوافق از تاییخ ار غ ر  مدت م

  00/7/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  7/9/0011مرروی   50757/01/0011نامرر  ورر ایه   -8

آیر  ا...  واقرع دی   11130108016111را کد نومازی  قول،ام  عادی ومالک ملک خانم زهرا ارراهیم رانو و  وجردایی مارین فی

رلمر   ه موضرو  دی  مترمررع اریم روی 6/3تعیین تکلیف واگذایی مب،ی رر دیخوام  تقاضای ر،ب امی،ی ه  03رد،ویدی 

اررای طرح تتصریلی و رازگشرایی    ضرویت اندا  وده وطی ودن فرای،د را تور  ر  و مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر 

اع   موافق  ن وده پیوم ( را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی  00/7/0011)صویتدلم  توافقی موی  معارر را توافق مذکوی 

 .این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

  15/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50961/01/0011نامرر  ورر ایه   -9

ررا کرد    و 6770/060/059پر ک ثبتری   مالرک ملرک   خانم م،صویه وادانی و آقای مومی الرضا اکرامی و  وجردایی مارین فی

مب،ری ررر   )دل،رواز(ه   09متری وجداه روادیر  ررن رمر  ررواد االئ ر        31خیاران واقع دی  10-11-0019-011811نومازی 

ده وااده قانون تعیرین وضرعی  امر ک    ما 0تعیین تکلیف و پرداخ  عوایب ویود ر  محدوده طبق تبصره دیخوام  تقاضای 

طی ودن را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر ه موضو  دی رراماس نظری  کایو،امی یم ی دادگمتری



 15/8/0011)صویتدلمر  تروافقی مروی     اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معارر را توافرق مرذکوی    ضرویت اندا  وده وفرای،د 

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودعای  ضوارط و مقریات وجرمازی پیوم ( را ی

  01/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  7/9/0011مرروی   50751/01/0011نامرر  ورر ایه  -01

 11130118011911را کد نومازی  و 371/066 پ ک ثبتیمالک ملک ویث  مراو  عید مح د نودهی و  وجردایی مارین فی

تعیین تکلیف عوایب ویود رر  محردوده   مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 97آخر رن رم  پ ک  10صادقی  دو ه صادقی  واقع دی 

ارررای   ضرویت اندا  وده وطی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر ه موضو  دی خدماتی

پیومر ( ررا یعایر  ضروارط و مقرریات       01/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  تتصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  طرح

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودوجرمازی 

  09/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50968/01/0011نامرر  ورر ایه  -00

را کد نومرازی   و 6180/0535/066پ ک ثبتی مالک ملک آقای مح د یضا عضدی و خانم آیزو مایانی و  وجردایی مارین فی

مب،ری ررر   خیاران اما  خ ی،ی غرریه فرعی خیاران وجرک اک ر  کوچر  کروی پزورکانه     واقع دی  010811-0019-09-10

را تور  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر ه موضو  دی قدیالمجم وجردایی %5/6پرداخ  رار  دیخوام  تقاضای 

)صویتدلمر  تروافقی مروی     اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معارر را توافرق مرذکوی    ضرویت اندا  وده وطی ودن فرای،د ر  

توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر اع   موافق  ن وده این پیوم ( را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی  09/8/0011

 .خواهد رود

  01/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50876/01/0011نامرر  ورر ایه  -01

 11130160011811را کد نومازی  و 7501/1001/050پ ک ثبتی مالک ملک آقای مصطتی راغچقی و  وجردایی مارین فی

ه موضرو   تعیین تکلیف عوایب ویود ر  محدوده خردماتی مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 6پ ک  7صادقی  اوله صادقی  واقع دی 

ارررای طررح تتصریلی و     ضرویت اندا  وده وطی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر دی 

اعر    پیوم ( را یعای  ضروارط و مقرریات وجرمرازی     01/8/0011  )صویتدلم  توافقی مویرازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

  19/7/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50955/01/0011نامرر  ورر ایه  -03

واقع دی  10-10-0160-011511را کد نومازی  و 066/0060پ ک ثبتی مالک ملک آقای اا د دهش و  وجردایی مارین فی

مترمرررع   16/83تعیین تکلیف دیخصوق ممراا   مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 38پ ک  0خیاران طالقانی غرریه کوچ  آیا  

 اندرا  ورده و  طری وردن فرای،رد    را تورر  رر    و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر ه موضو  دی عقب نشی،ی ملک

پیوم ( را یعای  ضوارط  19/7/0011)صویتدلم  توافقی موی  اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  ضرویت

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودو مقریات وجرمازی 

  6/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  8/9/0011مرروی   50965/01/0011نامرر  ورر ایه   -00

-011011ررا کرد نومرازی     و 1اصل رخرش   0111پ ک ثبتی مالک ملک آقای مح دیضا انصایی پوی و  وجردایی مارین فی

تعیرین تکلیرف دیخصروق    مب،ی رر دیخوام  تقاضای ه 57پ ک  7امیری  ر،وریه خیاران یضا امامی واقع دی  0111-03-10

طی وردن  را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر ه موضو  دی مترمررع عقب نشی،ی ملک 09/57مماا  

 6/8/0011)صویتدلمر  تروافقی مروی     اررای طرح تتصیلی و رازگشایی معرارر ررا توافرق مرذکوی      ضرویت اندا  وده وفرای،د 

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودات وجرمازی پیوم ( را یعای  ضوارط و مقری

  06/8/0011 مرروی  ترروافقی صویتدلمرر دیخصرروق وررجردایی  5/9/0011مرروی   50100/01/0011نامرر  ورر ایه  -06

واقرع دی   10090181011015را کرد نومرازی    و 0881/066پ ک ثبتی مالک ملک خانم نیکو صالحی و  وجردایی مارین فی

تعیرین تکلیرف ملرک رر      مب،ی رر دیخوامر  تقاضرای   ه چجاییاه میدان رای پش  مدت ع های مازمانی زمین های راغ مطجری



اندرا   طری وردن فرای،رد    را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر ه موضو  دی مترمررع 11/1868مماا  

پیوم ( را یعای   06/8/0011)صویتدلم  توافقی موی  لی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی اررای طرح تتصی ضرویت وده و

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودضوارط و مقریات وجرمازی 

 011مراخت ان زائرمررا رر  میرزان     وویا را موضو  ک ک ر  ااداث  11/8/0011موی   09صویتدلم  و ایه  1پیرو ر،د  -05

وویا پس از رریمی و تبادل نظر مقری ن ود پیش،جاد ک ک رر  ر،یراد زائرمررای مشرجد پرس از       دی رلم  مطرحه میلیاید ییال

مب،ی ررر انتقرال   میلیاید ییال از موی مازمان مدیری  و ررنام  ییزی و تائید دیوان محامبات و رازیمی کل  011واییزی مبلغ 

 غ ر  اماب زائرمرا تومط وجردایی اقدا  گردد.این مبل

هیات محتر  تطبیق دیخصوق ر،د  محتر  دیخصوق اع   نظر فرماندایی 8/9/0011موی   3169/0/0010نام  و ایه  -07

ایز  معرام تی ک یمریون    رر  اع ال تختیف عوایب ماخت انی وویا را موضو   10/8/0011موی   10 صویتدلم  و ایه  1

ه رانک ها و موممات مرالی و اعتبراییه ری ر  هرا و مرواید      های اررایی اع ال تختیف ر  ادایاته دتمگاهه چ،ین  و 011ماده 

مددداً دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر رر مصور  خود اصرای ویزیده و دیخوام  ایرا  و یمیدگی دی  همشار 

 ل اخت ف امتان یا خوامتای می راود.وویای محتر  ا

وجردایی دیخصوق انتصاب آقای هادی فخری ر  ع،وان یییس ادایه اموی  5/9/0011موی   50385/01/0011نام  و ایه  -08

دی رلم  مطرحه وویا پرس از رریمری و تبرادل نظرر ررا دیخوامر        قانون وجرداییجا  79ماده ررارر مالی م،طق  یک وجردایی 

 اع   موافق  ن ود.وجردایی 

 ممئولوجردایی دیخصوق انتصاب خانم نازنین زهرا مح دی ر  ع،وان  5/9/0011موی   50389/01/0011نام  و ایه  -09

تشکی ته وظایف و انتخاب وویای امر می کشروی و   قانون  70ماده  31ر،د  ررارر مازمان ع ران و رازآفری،ی وجریاموی مالی 

دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظرر ررا دیخوامر      هو اص ای  های رعدی آن 0/3/76انتخاب وجردایان مصوب 

 وجردایی اع   موافق  ن ود.

هزی،  کرد دی یدیرف هرای رودرر      تتویض اختیایوجردایی دیخصوق  10/8/0011موی   51515/01/0011نام  و ایه  -11

ویوه نام  ک ک  0-1ر  امت،اد ذیل ر،د و پیوم ( لیم  طبق ) الیی 111/111/736/3ر  مبلغ  ک ک های ر عوب وجردایی

ر  م،ظوی تمریع دی اندا  اموی دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر را دیخوام  وجردایی های ر عوب وجردایی 

 اع   موافق  ن ود.

دی رلمر    یاهبری کشرتایگاه صر،عتی دا   قرایداد وجردایی دیخصوق  13/8/0011موی   51106/01/0011نام  و ایه  -10

ک یمیون اقوقیه نظرایت و   0/9/0011موی   8و ایه  صویتدلم  1ر،د  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نظر و ر  امت،اد

ردلیل ای،ک  مشک ت عدیده ای تومط یاهبر رورود آمده و مازمان های نظرایتی و محریط زیمر   و... چ،ردین ررای       پیگیریه

شده و نمب  ر  تعجدات خود ع ل نکرده امر ه مقرری گردیرد    ناز موی یاهبر ر  آن تورجی ک  تذکرات الز  یا ایائ  ن وده اند 

 ر  این وویا ایمال ن اید.امر  وق  قالب الیح  دی ا دی وجردایی زمی،  خلع ید یاهبر کشتایگاه ص،عتی دا  ی

ررا  اصر ح زمرین   دیخوام  ویث  مراو  علی اکبر پویطیبی دیخصروق   3/9/0011/  موی  1678/6/0011نام  و ایه  -11

مترر عقرب    15و مطالب  مبلرغ واییرزی رارر      متر( 081ر   065)از  متری 8متری ر   01 معبراز  1110راقی انده پ ک ثبتی 

مروی    8صویتدلمر  ور ایه    9رر  امرت،اد ر،رد     وویا پس از رریمی و تبادل نظر و هدی رلم  مطرح از موی وجردایینشی،ی 

هیچ تغییرری دی ملرک   را ع،ای  ر  ای،ک  ام،اد و مدایک مورود و را تور  ر   ک یمیون اقوقیه نظایت و پیگیری 0/9/0011

ه را دیخوام  فوق مب،ی هیچگون  امتیازی ر  ملک فوق تخصیص نداده ام وجردایی چ،انچ  ه چ،ین ندا  نگرفت  و مذکوی ا

 وجرداییه اع   موافق  ن ود. ر نامبردگان موی از  هزی،  اخت ف معبر پرداخ عد  رر 

 را ذکر صلوات رر پیامبر عظیم الشان ام   خات   یاف .  06:11رلم  ماع  

 


