
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 11/30/99مورخ  151صورتجلسه رسمي شماره 
روز یکشنبه مورخ  01011پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس  همایشدر محل سالن  01/10/99

دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل ، و گرامیداشت ایام هفتهدر جلسه شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین 

 نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید0
 قیموابین  00/4/99 موورخ  توواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مورخ  44922/01/99نامه شماره  -0

حاشیه خندق پشت شهرداری منطقه واقع در  قولنامه عادی )مشاع(مالک ملک با  امید علی باغچقیو آقای  شهرداری

مطرح، شورا پس از بررسوی و   جلسه، موضوع در 9119914122011024تقاضای اجرای حکم شماره مبنی بر  یک
اجرای طرح تفصیلی و بازگشوایی   ضرورت کارشناسی انجام شده وطی شدن قرایند قانونی و با توجه به و تبادل نظر 

اعالم مواققت نمود، با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  00/4/99)صورتجلسه تواققی مورخ معابر با تواقق مذکور 

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداین تواقق از تاریخ 
 قیموابین  04/4/99 موورخ  توواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مورخ  44411/01/99نامه شماره  -4

-14-0119-0114-11و کد نوسازی  0104/11/042/4 با پالک ثبتیمالک ملک  خانم دولت گل ایزدیو  شهرداری
 4/1تقاضای واگذاری اضاقه ارض بوه مسواحت   مبنی بر  ن روبروی استادیومخیابان تختی اراضی کاظمیاواقع در  10

کارشناسی طی شدن قرایند قانونی و با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در مترمربع

بوا  پیوست(  04/4/99)صورتجلسه تواققی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت انجام شده و
 .اعالم مواققت نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودرعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 قیموابین  40/4/99 موورخ  توواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مورخ  44410/01/99نامه شماره  -0

جواده  واقوع در   10-14-0119-0114-11با قولنامه عادی و کد نوسازی مالک ملک  آقای بشم وحیدیو  شهرداری
، موضوع متری ناظرآباد به شهرداری 04واگذاری ملک در مسیر مبنی بر  002پالک  00تهران ناظرآباد انتهای ناظرآباد 

 جوام شوده و  کارشناسوی ان طی شدن قرایند قانونی و با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر در 

با رعایت ضوابط و پیوست(  40/4/99)صورتجلسه تواققی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت
 .اعالم مواققت نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودمقررات شهرسازی 

 قیموابین  1/0/99 موورخ  توواققی  صورتجلسوه درخصووص  شهرداری  01/0/99مورخ  44414/01/99نامه شماره  -2

ناظرآباد واقع در  10-01-0100-0144-11با قولنامه عادی و کد نوسازی مالک ملک  آقای حسن نودهیو  شهرداری
، موضووع در  متری و دریاقت ملک معووض  04تقاضای واگذاری ملک در مسیر مبنی بر  سمت راست آخرین منزل 9

 ضرورت کارشناسی انجام شده وطی شدن قرایند قانونی و با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

با رعایت ضوابط و مقررات پیوست(  1/0/99)صورتجلسه تواققی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور 
 .خ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم مواققت نمود، این تواقق از تاریشهرسازی 

 قیموابین  41/4/99 موورخ  توواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مورخ  44141/01/99نامه شماره  -4

واقع  10-14-0119-0114-11و کد نوسازی  4491/044/4با پالک ثبتی مالک ملک  آقای احیا نودهیو  شهرداری
، متری و دریاقت ملک معووض  04تقاضای واگذاری ملک در مسیر گذر مبنی بر  040پالک  00ناظرآباد، ناظرآباد در 

کارشناسی انجام شده طی شدن قرایند قانونی و با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر موضوع در 



با رعایت ضوابط پیوست(  41/4/99)صورتجلسه تواققی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت و

 .اعالم مواققت نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودو مقررات شهرسازی 
 قیموابین  04/4/99 موورخ  توواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مورخ  44401/01/99نامه شماره  -4

واقوع در   10-02-0111-0110-11و کد نوسازی  4910/0با پالک ثبتی مالک ملک  آقای محمد قرزانهو  شهرداری

تقاضای واگذاری اضاقه عرض و پرداخوت عووارض ارزا اقوزوده ناشوی از     مبنی بر  040پالک  00ناظرآباد، ناظرآباد 
ناسی کارشطی شدن قرایند قانونی و با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در مشروقیت

بوا  پیوست(  04/4/99)صورتجلسه تواققی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت انجام شده و

 .اعالم مواققت نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودرعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 
 قیموابین  09/00/91 موورخ  تواققی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مورخ  44402/01/99نامه شماره  -1

خیابان واقع در  22-41-2-41-0با قولنامه عادی و کد نوسازی مالک ملک  آقای رمضانعلی جفاکش مقدمو  شهرداری

جلسوه  ، موضوع در مترمربع 10/0109تقاضای تغییر کاربری و تفکیک زمین به مساحت مبنی بر  02نیایش، نیایش 
اجرای  ضرورت کارشناسی انجام شده وطی شدن قرایند قانونی و با توجه به و مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

با رعایوت ضووابط و مقوررات    پیوسوت(   09/00/91)صورتجلسه تواققی مورخ طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور 

 .ریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم مواققت نمود، این تواقق از تاشهرسازی 
 قیموابین  1/01/91 موورخ  توواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مورخ  44444/01/99نامه شماره  -1

واقع مالکین  911تفکیکی شهرداری پالک  0-1-99-000-0با کد نوسازی مالک ملک  آقای علی باغچقیو  شهرداری

به غیر توسط شهرداری و تقاضوای تعیوین و    101و  101واگذاری قطعات مبنی بر  4شهرک امام خمینی، نبوت در 
طوی شودن قراینود قوانونی و     با توجه بوه  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در تکلیف مالک

 1/01/91ققی مورخ )صورتجلسه توااجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت کارشناسی انجام شده و

اعالم مواققت نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست( 
 .بود

موورخ   024صورتجلسوه شوماره    0شهرداری مبنی بر ابهوام در بنود    01/0/99مورخ  41144/01/99نامه شماره  -9

عوارض ورود به محدوده برای امالک قولنامه عادی که مساحت آنان کمتر  %01درخصوص مشمولیت اعمال  42/0/99
صورتجلسه شماره  0از حد نصاب تفکیک می باشند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 با درخواست شهرداری بشرح ذیل اعالم مواققت نمود. 42/0/99مورخ  024

مجوز  4با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک که براساس رأی کمیته قنی یا کمیسیون ماده الف( امالک قولنامه عادی 
 عوارض ورود به محدوده می باشند. %01دریاقت نموده اند مشمول اعمال 

 مترمربع( می باشد.  411قانون شهرداریها ) 010ب( حداکثر مساحت زمین برای استفاده از بند قوق برابر ماده 

رارداد قی مابین شورای اسالمی شهر بجنورد و موسسه رسانه مهر با موضوع ارائه و بهره گیوری از  پیش نویس ق -01
شبکه ارتباط شهروندان با شورا بر روی پلتفرم رسانه مهر و ایجاد ارتباط موثر دو سویه در جلسه مطرح، شورا پس از 

کمیسیون قرهنگی و اجتماعی، قرارداد  41/4/99مورخ  014صورتجلسه شماره  0بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 تبصره، اعالم مواققت نمود. 4بند و  44ماده و  00مذکور را در 



موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیول آن بورای شوهرداری و کلیوه      91* رعایت ماده 

 مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(.بند  01)این صورتجلسه در قالب دستگاه های ذینفع الزم االجراست. 
  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یاقت. 02011جلسه ساعت  

 
 


