
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 01/10/99مورخ  061صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشالربم مالور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالممی شال ر نورالوردل هلرالم رسالعی سالاع          

آیاتی چرد از کمم ا... موید آغاز و سپس رییس شورا ضعن شورا تشکیل شدل هلرم نا تموت  هعایشدر محل سالن  01/10/99

دستور هلرم را قرائ  و پس از نررسی و تبادل نظر تصعیعاتی نشالر    لخیر مقدم نم حاضرین در هلرم و گرامیداش  ایام هفتم

 ذیل اتخاذ گردید:

 ش رداری فیعانین 10/00/95 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08155/01/0899نامم شعاره  -0

در ملکش فرعی ایثارل زمیر ای ارغردل واقع  11110101011911نا کد نوسازی قولرامم عادی مالک ملک  آقای نراتعلی نراتپورو 

ل مترمرنالع  51/87درصد س م العرصم ش رداری نم مراح   11تعیین تکلیف درخصوص خرید مبری نر  7متری قطعم  01گذر 

اهالرای طالر     ضالرورت  انوالام شالده و  طی شدن فرایرالد  نا توهم نم و طر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر هلرم مموضوع در 

اعالمم  نالا رعایال  ضالوان  و مقالررات ش رسالازی      پیوسال     10/00/95)صورتولرم توافقی مور  تفصیلی و نازگشایی معانر نا توافق مذکور 

 .معتبر خواهد نودموافق  نعودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه 

و  ش رداری فیعانین 17/1/99 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08009/01/0899نامم شعاره  -1

در خیانان آزادگانل آزادگان واقع  061/1189/06/1و پمک ثبتی  1-17-80-011-0مالک ملک نا کد نوسازی  آقای علی قرنانی

هلرم ل موضوع در مترمرنع عقب نشیری 61/019عیین تکلیف درخصوص خرارت ناشی از رعای  تقاضای تمبری نر  00پمک  0

اهرای طالر  تفصالیلی و نازگشالایی     ضرورت انوام شده وطی شدن فرایرد نا توهم نم و مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر 

اعمم موافق  نعودل این توافالق از  ن  و مقررات ش رسازی نا رعای  ضواپیوس    17/1/99)صورتولرم توافقی مور  معانر نا توافق مذکور 

 .تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نود

و  شال رداری  فیعانین 1/0/99 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08001/01/0899نامم شعاره  -8

در خیانان امالام  واقع  606/110/06/1و پمک ثبتی  11-15-0110-0100-11مالک ملک نا کد نوسازی آقای افشین نقی زاده 

ل متالری شالعال   6تقاضای تعیین تکلیف نان  مشالرفی  نالم گالذر    مبری نر خعیری شرقیل رونروی خیانان نواب صفوی )سیدی  

اهالرای طالر     ضالرورت  انوالام شالده و  طی شدن فرایرالد  نا توهم نم و هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر موضوع در 

اعمم موافقال   نا رعای  ضوان  و مقررات ش رسازی پیوس    1/0/99)صورتولرم توافقی مور  یلی و نازگشایی معانر نا توافق مذکور تفص

 .نعودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نود

و  شال رداری  فیعانین 8/1/99 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08017/01/0899نامم شعاره  -1

در ضلع هرالوب  واقع  17-19-011-0870-10نا کد نوسازی قولرامم عادی )تفکیکی ش رداری  مالک ملک آقای علیرضا ایزانلو 

مترمرنالع سال م    51/01تقاضای تعیین تکلیف درخصالوص مرالاح    مبری نر فرودگاه هرب سولم ستاد نحرانل زمیر ای هعالی 

 ضرورت انوام شده وطی شدن فرایرد نا توهم نم و هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر ر ل موضوع دالعرصم ش رداری

نا رعای  ضوان  و مقالررات ش رسالازی   پیوس    8/1/99)صورتولرم توافقی مور  اهرای طر  تفصیلی و نازگشایی معانر نا توافق مذکور 

 .م ماه معتبر خواهد نوداعمم موافق  نعودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت س

و  شال رداری  فیعانین 9/1/99 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08197/01/0899نامم شعاره  -0

در واقالع   10-00-0185-0110-11نا کد نوسازی نورورد  0اصلی نخش  1950فرعی از 0مالک ملک آقای حعیدرضا درخشان 



تقاضای تعیین تکلیف درخصالوص اخالتم    مبری نر  08ی کوچم ش ید نراتعلی صادقی پمک خیانان سید هعال الدین اسد آناد

نالا توهالم نالم    و هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر ل موضوع در 00/6/97مترمرنع نا توافقرامم مور   08/11مراح  

پیوسال     9/1/99)صورتولرم توافقی مور  فق مذکور اهرای طر  تفصیلی و نازگشایی معانر نا توا ضرورت انوام شده وطی شدن فرایرد 

 .اعمم موافق  نعودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نودنا رعای  ضوان  و مقررات ش رسازی 

و  شال رداری  فیعانین 1/1/99 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08017/01/0899نامم شعاره  -6

در خیانالان  واقالع   0716/860/01/069/1و پمک ثبتی  11-17-0105-0110-11مالک ملک نا کد نوسازی ای احعد عاندی آق

مترمرنالع   89/8تقاضای تعیین تکلیف درخصالوص مقالدار   مبری نر  01آزادی نرسیده نم تقاطع خیانان امام خعیری نبش آزادی 

اهرای  ضرورت انوام شده وطی شدن فرایرد نا توهم نم و تبادل نظر هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و ل موضوع در اضافم ارض

اعالمم  نا رعای  ضوان  و مقالررات ش رسالازی   پیوسال     1/1/99)صورتولرم توافقی مور  طر  تفصیلی و نازگشایی معانر نا توافق مذکور 

 .موافق  نعودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نود

و  ش رداری فیعانین 15/1/99 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08068/01/0899عاره نامم ش -7

در واقالع   118/078/1و پالمک ثبتالی    11-10-0115-0106-11مالک ملک نا کالد نوسالازی   خانم فریبا کریعی مقدم و شرکاء 

لیالف درخصالوص عالوارض ارزف افالزوده ناشالی از      تقاضای تعیالین تک مبری نر  1سع  چپ قطعم  1خیانان هع وریل هع وری 

انوام طی شدن فرایرد نا توهم نم و هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر ل موضوع در متری شعال 11مشرفی  نم گذر 

ان  و نالا رعایال  ضالو   پیوسال     15/1/99)صورتولرم توافقی مالور   اهرای طر  تفصیلی و نازگشایی معانر نا توافق مذکور  ضرورت شده و

 .اعمم موافق  نعودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نودمقررات ش رسازی 

و  شال رداری  فیعانین 8/1/99 مور  توافقی صورتولرمش رداری درخصوص  00/0/99مور   08088/01/0899نامم شعاره  -5

در خیانان ش ید ن شتی واقع  1/1/0601/0پمک ثبتی و  10-01-0110-0081-11مالک ملک نا کد نوسازی خانم مریم ندری 

مترمرنالع   61/1تقاضای تعیین تکلیالف درخصالوص مرالاح     مبری نر شعالیل خیانان ش ید قرنانی رونروی مرکز کامپیوتر ایران 

طالی شالدن   نالا توهالم نالم    و هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر ل موضوع در مراح  اضافم ارض در ضلع هروب ملک

نالا رعایال    پیوسال     8/1/99)صورتولرم توافقی مور  اهرای طر  تفصیلی و نازگشایی معانر نا توافق مذکور  ضرورت انوام شده ورایرد ف

 .اعمم موافق  نعودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نودضوان  و مقررات ش رسازی 

 8هیات محتالرم تطبیالق درخصالوص نرالد      محترم درخصوص اعمم نظر مانداریفر 6/0/99مور   0010/0/1010نامم شعاره  -9

 نم نویرالردگی آقالای هالادی نی الی    )شوق نامم کرمانوی  حعای  از کتاب شورا نا موضوع  19/1/99مور   005 صورتولرم شعاره 

 رداری نرای خرید کتالاب  نا توهم نم ایرکم در نودهم مصوب شموضوع مودداً در هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر 

نالر مصالونم خالود اصالرار ورزیالده و      ردیف اعتباری تعریف شده و از طرفی حعای  از اقدامات فرهر ی نالویهه نویرالردگان نالومی    

 درخواس  ارهاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختم  استان را خواستار می ناشد.

 1هیات محترم تطبیق درخصالوص نرالد    درخصوص اعمم نظر محترم فرمانداری 6/0/99مور   0010/0/1010نامم شعاره  -01

 نم نویرالردگی آقالای م الدی رسالتعی    )قوشعم ساز پرواز  حعای  از کتاب شورا نا موضوع  19/1/99مور   005 صورتولرم شعاره 

رید کتالاب  نا توهم نم ایرکم در نودهم مصوب ش رداری نرای خموضوع مودداً در هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر 



نالر مصالونم خالود اصالرار ورزیالده و      ردیف اعتباری تعریف شده و از طرفی حعای  از اقدامات فرهر ی نالویهه نویرالردگان نالومی    

 درخواس  ارهاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختم  استان را خواستار می ناشد.

 0هیات محترم تطبیق درخصالوص نرالد    نظر محترم درخصوص اعمم فرمانداری 6/0/99مور   0010/0/1010نامم شعاره  -00

نالم نویرالردگی آقالای    )ئاری دل )موعوعم شعر کرمالانوی    حعای  از کتاب شورا نا موضوع  19/1/99مور   005 صورتولرم شعاره 

نا توهم نم ایرکم در نودهالم مصالوب شال رداری    موضوع مودداً در هلرم مطر ل شورا پس از نررسی و تبادل نظر  هواد رمضانیان

نر مصونم خود اصرار ی خرید کتاب ردیف اعتباری تعریف شده و از طرفی حعای  از اقدامات فرهر ی نویهه نویرردگان نومی نرا

 ورزیده و درخواس  ارهاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختم  استان را خواستار می ناشد.

های ذیل آن نرای ش رداری و کلیم دسالت اه هالای    موسوم نم شوراهای ش ر و روستای سراسر کشور و تبصره 91* رعای  ماده 

 نرد مصونم نم تأیید اعضای محترم شورای اسممی ش ر رسید . 00 )این صورتولرم در قالبذیرفع الزم االهراس . 

نا ذکر صلوات نر پیامبر عظیم شأن اسمم خاتعم یاف . 11:01هلرم ساع    


