
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 32/9/99مورخ  871صورتجلسه رسمي شماره 

در  32/9/99شننبه منور    یکروز  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

شورا ضمن خیر مقندم   ریاستشورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس  همایشمحل سالن 

دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ  ،به حاضرین در جلسه و گرامیداشت ایام هفته

 گردید:

 2امور آب و فاضالب بجنورد درخصنو  درخواسنت تصنویو موضنوص تبصنره       33/9/99مور   990/ب/9990نامه شماره  -0

توجه به ضرورت اصالح و توسعه شبکه آب و شبکه جمن  آوری فاضنالب بندلیل افن ایش جمعینت و      انشعاب آب و فاضالب با 

صورتجلسنه   2باالخص در حاشیه شهر بجنورد، موضوص در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظنر و بنه اسنتناد بنند     

ضرورت توسنعه شنبکه آب و فاضنالب بنا      کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و با توجه به 33/9/99مور   069شماره 

الویت اقدام در حاشیه شهر و تامین زیرساخت خدمات مورد نظر مشروط به ه ینه کنرد آن در بخنش توسنعه آب و فاضنالب     

 بجنورد با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود.

مایه گنذاری، موضنوص در   شهرداری درخصو  تصنویو دسنتورالعملهای سنر    5/9/99مور   59718/01/0299نامه شماره  -3

کمیسنیون برنامنه،    33/9/99منور    069صورتجلسه شماره  9جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

آیین نامه اجرایی مشوقهای سرمایه گنذاری   -3دستورالعمل روشهای شناسایی ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری  -0)بودجه و سرمایه گذاری با 

دستورالعمل شرح خدمات فراینند سنرمایه    -9دستورالعمل شرح خدمات نحوه ارزیابی و تدوین بسته های سرمایه گذاری  -2زه ساخت و ساز در حو

، بنا اشناره بنه اینکنه منوارد      دسنتوالعمل روشنهای شناسنایی و ارزینابی سنرمایه گنذاران        -8گذاری و مشارکت در پروژه های غیر ساختمانی 

 سند راهبردی و شیوه نامه سرمایه گذاری است، با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود. درخواستی در راستای

شهرداری درخصو  پیش نویس قرارداد میدان بار میوه و تره بار فی مابین  32/9/99مور   99385/01/0299نامه شماره  -2

ررسی و تبادل نظر با توجه به حل فرایندهای شهرداری بجنورد و شرکت فجر اندیشان مه اترک در جلسه مطرح، شورا پس از ب

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پنیش ننویس قنرارداد     7/5/99مور   062صورتجلسه شماره  05طی شده در بند 

 مذکور اعالم موافقت نمود.

خنواهر خوانندگی   شهرداری درخصو  تفاهم نامنه   0/5/99مور   71170/01/0299و 71171/01/0299نامه به شمارات  -9

شهر بجنورد با شهرهای آخال کشور ترکمنستان، چوروم کشور ترکیه و پتروجایا کشور مال ی با توجنه بنه همسنانی از قبینل     

و  7/7/99منور    7908/00/90فرهنگی، تناریخی، گردشنگری و .... و بنا توجنه بنه مکاتبنه اسنتانداری محتنرم بنه شنمارات           

صورتجلسه  7و 6جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بندهای موضوص در  09/7/99مور   5910/00/90

 بانوان و خانواده با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود. -کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی 01/5/99مور   005شماره 

و  شهرداری فیمابین 9/9/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصو   33/9/99مور   99022/01/0299نامه شماره  -8

بلوار مندر   واق  در  13190139011311و با کد نوسازی  069/0359/579پالک ثبتی مالک ملک  آقای حسینعلی رضاپور

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی ، موضوص در مترمرب  66/9درخواست خرید اضافه ارض به مساحت مبنی بر کوچه نارون  69

اجنرای طنرح تفصنیلی و بازگشنایی معنابر بنا توافن  منذکور          ضرورت انجام شده وی شدن فرایند طبا توجه به و و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، اینن توافن  از تناریب ابنال  بنه      با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست   9/9/99)صورتجلسه توافقی مور  

 .مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 شهرداری فیمابین 35/5/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصو   33/9/99مور   99038/01/0299نامه شماره  -6

ملکنش، ایانارگران جننو     واقن  در  13310187007211و با کد نوسنازی   قولنامه عادیمالک ملک  آقای هادی مطرانلوییو 

ه مطرح، شورا پس از جلس، موضوص در تعیین تکلیف ح  مشرفیت و عوارض ورود به محدوده خدماتیمبنی بر مهر  09مدرسه 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف  مذکور  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و بررسی و تبادل نظر 



  ود، این تواف  از تناریب ابنال  بنه   اعالم موافقت نمبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوسنت    35/5/99)صورتجلسه توافقی مور  

 .ماه معتبر خواهد بودمدت سه 

و  شهرداری فیمابین 5/5/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصو   33/9/99مور   99087/01/0299نامه شماره  -7

میندان امنام رضنا     واقن  در  13010109010911و با کد نوسنازی   067/0900/070پالک ثبتی مالک ملک  آقای منصور آریا

بنا  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوص در عیین تکلیف ح  مشرفیتتمبنی بر مقابل معاینه فنی معینی 

)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف  مذکور  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند توجه به 

تواف  از تاریب ابال  به مدت سه ماه معتبر خواهد اعالم موافقت نمود، این با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست   5/5/99

 .بود

 شهرداری فیمابین 30/5/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصو   33/9/99مور   99081/01/0299نامه شماره  -5

شهدا متری  23واق  در  9-37-311-639و با کد نوسازی  پالک ثبتی تفکیکی شهرداریمالک ملک  آقای عبدالهاشم ای انلوو 

قدرالسنهم شنهرداری بنه     %81تقاضای تعیین تکلیف درخصنو   مبنی بر  اراضی دادجو جنو دکل مخابراتی جاده کالته پیاز

 انجنام شنده و  طی شدن فراینند  با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوص در مترمرب  81مساحت 

بنا رعاینت ضنوابط و    پیوسنت    30/5/99)صورتجلسنه تنوافقی منور     تواف  مذکور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با ضرورت

 .اعالم موافقت نمود، این تواف  از تاریب ابال  به مدت سه ماه معتبر خواهد بودمقررات شهرسازی 

و  شهرداری فیمابین 8/9/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصو   33/9/99مور   99071/01/0299نامه شماره  -9

کشناورز، اراضنی   واق  در خیابان  10120112010108و با کد نوسازی  9299/088پالک ثبتی مالک ملک  خانم ندا حصاری

جلسنه  ، موضنوص در  درصد قدرالسهم شهرداری 8/92تعیین تکلیف درخصو  مبنی بر درخواست تقاضای  موسوم به آشوریان

اجرای طرح تفصنیلی و بازگشنایی    ضرورت انجام شده وشدن فرایند  طیبا توجه به و مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، این تواف  با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست   8/9/99)صورتجلسه توافقی مور  معابر با تواف  مذکور 

 .از تاریب ابال  به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 فیمنابین  01/5/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنو     33/9/99منور    99097/01/0299نامه شنماره   -01

واق  در  13130102013711و با کد نوسازی  0582/0505/039پالک ثبتی مالک ملک  آقای محمود حسن زادهو  شهرداری

مساحت  سهم العرصه شهرداری به %33تعیین و تکلیف درخصو  خرید مبنی بر درخواست  دوراذهی ملکش، زمینهای ارغند

 ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوص در مترمرب  76/29

بنا رعاینت ضنوابط و مقنررات     پیوسنت    01/5/99)صورتجلسه تنوافقی منور    اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف  مذکور 

 .تواف  از تاریب ابال  به مدت سه ماه معتبر خواهد بود اعالم موافقت نمود، اینشهرسازی 

 فیمنابین  01/5/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنو     33/9/99منور    99060/01/0299نامه شنماره   -00

فرعنی از   99پنالک ثبتنی   مالک ملنک   ورثه مرحوم علی اکبر کاظمیان با وکالت )آقایان محمد و بهنام کاظمیان و  شهرداری

، موضنوص در  تغییر کاربری و تفکینک مبنی بر  متری شرق سپاه 93واق  در  13000003010611و با کد نوسازی  اصلی 038

اجنرای طنرح تفصنیلی و     ضنرورت  انجام شنده و طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

اعنالم موافقنت   با رعایت ضنوابط و مقنررات شهرسنازی    پیوست   01/5/99ر  )صورتجلسه توافقی موبازگشایی معابر با تواف  مذکور 

 .نمود، این تواف  از تاریب ابال  به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

با موضوص تصویو تعرفه عوارض محلی و ارزش معامالتی سنال   9/9/99مور   076صورتجلسه شماره  06پیرو ارسال بند  -03

 اعالم نظر بحضور ارسال می گردد. شهرداری به پیوست جهت 0911

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های  91* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید . 03 )این صورتجلسه در قالوذینف  الزم االجراست. 

 با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت. 09:11جلسه ساعت   


