
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 52/8/99مورخ  471صورتجلسه رسمي شماره 
در محا    52/8/99ماور    یکشانبه روز  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی سااع   

 سالن همایش شورا تشکی  گردید.

جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای بهمن جباری ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلساه و مهماا     

عوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و همچنین گرامیداش  مناسبتهای ایام هفته، مواردی را در حاوزه  د

 های مختلف مدیری  شهری مطرح نمودند. 

هرداری بجناورد باه   در ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد نیز با ارائه گزارش کاملی از عملکردهای مختلف حوزه مدیری  ش 

 جلسه را تشریح نمودند.

 سپس ریاس  شورا پس از طرح دستور و قرائ  نامه ها، تصمیماتی بشرح ذی  اتخاذ گردید:

و آقاای   شاهرداری  قیماابین  02/8/99 ماور   تاواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  52/8/99مور   82392/01/0399نامه شماره  -0

تقاضاای  مبنی بر  005پالک  00ناظرآباد، ناظرآباد واقع در  0-08-0102-0152دی و با کد نوسازی مالک ملک قولنامه عا آیس درخشا 

انجام شده طی شد  قرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در متری 35واگذاری ملک در مسیر گذر 

پیوس ( با رعایا  ضاوابو و مقاررات     02/8/99)صورتجلسه تواققی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت و

 1.اعالم مواقق  نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودشهرسازی 

و آقاای   شاهرداری  قیماابین  05/8/99 ماور   تاواققی  لسهصورتجشهرداری درخصوص  52/8/99مور   82388/01/0399نامه شماره  -5

خیاباا  قیاام انتهاای    واقع در  15020122010711و با کد نوسازی  1320/0291/0222/025/073 پالک ثبتی مالک ملک منصور عارف

طی شد  با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در خرید اضاقه مساح مبنی بر  سر نبش 78پالک  7قیام 

پیوس ( باا رعایا     05/8/99)صورتجلسه تواققی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت انجام شده وقرایند 

 .اعالم مواقق  نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودضوابو و مقررات شهرسازی 

و آقاای   شاهرداری  قیماابین  7/8/99 ماور   تاواققی  صورتجلساه شهرداری درخصاوص   55/8/99مور   82985/01/0399نامه شماره  -3

طالقانی غربی، کوچه بارا ، تقاطع باارا  و  واقع در  0-1-0103-0132و با کد نوسازی  3283/017/5 پالک ثبتی مالک ملک علیرضا امانی

باا  و جلسه مطرح، شورا پاس از بررسای و تباادل نظار     ، موضوع در شی از تجمیعدرخواس  پرداخ  ارزش اقزوده نامبنی بر  شریف واقفی

 7/8/99)صورتجلساه تاواققی ماور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت انجام شده وطی شد  قرایند توجه به 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم مواقق  نمود، این تواقق از پیوس ( با رعای  ضوابو و مقررات شهرسازی 

مجید و آقای  شهرداری قیمابین 7/8/99 مور  تواققی صورتجلسهشهرداری درخصوص  55/8/99مور   82973/01/0399نامه شماره  -2

شهرک حکم ، کاوی پزشاکا  قطعاه    واقع در  0-09-0019-0111و با کد نوسازی  2193/0131/022/5 پالک ثبتی مالک ملک احسانی

جلسه مطرح، شورا پاس از بررسای و   ، موضوع در مترمربع 51/00قدرالسهم شهرداری به مساح   %1/2درخواس  پرداخ  مبنی بر  053

ققی )صورتجلساه تاوا  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت انجام شده وطی شد  قرایند با توجه به و تبادل نظر 

اعالم مواقق  نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت ساه مااه معتبار خواهاد     پیوس ( با رعای  ضوابو و مقررات شهرسازی  7/8/99مور  

 .بود

و آقاای   شاهرداری  قیماابین  57/8/99 ماور   تاواققی  صورتجلسهشهرداری درخصوص  55/8/99مور   82955/01/0399نامه شماره  -2

واگاذاری  مبنی بر پنبه زار غرب میدا  بار واقع در  15150129010211با کد نوسازی  عادی تفکیکی شهرداری مالک ملک سعیدی نسب

جلسه مطارح، شاورا پاس از بررسای و     موضوع در  یک قطعه از زمینهای ورثه شیردل که قبالً در سهم ورثه یوسف باغچقی قرار گرقته بود،



)صورتجلساه تاواققی   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت شده و انجامطی شد  قرایند با توجه به و تبادل نظر 

اعالم مواقق  نمود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبار خواهاد   پیوس ( با رعای  ضوابو و مقررات شهرسازی  57/8/99مور  

 .بود

پیاده شهید دلجویاا    031قی مابین شهرداری بجنورد و تیپ  53/7/99مور  شهرداری در خصوص تواقق  82752/01/99نامه شماره  -1

 010ارتش جمهوری اسالمی ایرا  مبنی بر بازگشایی گذرها و معابر انتهای خیاباا  قردوسای و تیییار کااربری و تفکیاک و اجارای مااده        

 52/8/99مور   80صورتجلسه شماره  3استناد بند  اصالحی امالک مذکور، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به

کمیسیو  عمرا ، معماری و شهرسازی و با توجه به ضرورت بازگشایی معابر خیابانهای منتهی به پادگا  ارتاش ضامن اعاالم مواققا  باا      

..( و اصاالحات ماورد نظار    ورود باه محادوده و .   %51، 010کلیات تواقق مذکور، مقرر شد رعای  ضوابو طرح تفصیلی )شام  اعمال ماده 

 کمیسیونها در مفاد تواققنامه نهایی لحاظ گردد و جه  تصویب به شورا ارسال نمایند.

شهرداری درخصوص واگذاری زمین خاکی تنیس شهربازی به مادت ساه ساال کاه باا       51/8/99مور   82593/01/0399نامه شماره  -7

درصد بصورت ساالنه نساب  باه ساال قبا  باه       51ال و برای سالهای بعد با اقزایش ری 111/111/51اجاره ماهیانه برای سال اول به مبلغ 

هیات تنیس استا  جه  برگزاری دوره های آموزشی واگذار نماید و ضمناً برای پرسن  شهرداری توسو هیات تنایس باه صاورت رای اا      

کمیسایو    52/8/99مور   92صورتجلسه شماره  5د بند انجام گیرد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استنا

 ورزش و جوانا ، با درخواس  شهرداری اعالم مواقق  نمود.

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذی  آ  برای شهرداری و کلیه دست اه های ذینفاع الزم   91* رعای  ماده 

 مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(.بند  7االجراس . )این صورتجلسه در قالب 

 با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأ  اسالم خاتمه یاق . 02:11جلسه ساع    
 


