
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 12/21/99مورخ  291صورتجلسه رسمي فوق العاده شماره 

اوز چبااشودبی مووا     0099پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شوواای االویمی شوبر وردووادس  لسوی االوتی الواع          

و الوس  ایاالو    دا محل الالن هتایش شواا تشکیل شدس  لسی وا تیوت آیاتی چدد از کیم ا... مرید آغواز   09/20/00

شواا ضتن خیر مقدم وی حاضرین دا  لسی و گرامیداش  ایام هفتیس دالتوا  لسی اا قرائ  و پ  از وراالی و تبادل نظر 

 تصتیتاتی وشرح ذیل اتخاذ گردید0

 الس  ایاال  شواا وا طرح و قرائ  نامی ها و پ  از وراالی و تبادل نظرس تصتیتاتی وشرح ذیل اتخاذ گردید0 

 فیتاوین 29/20/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  20/20/00موا   209021/29/2900اه نامی شتا -2

 -واقع دا  اده وردوواد  90092929292299و آقای وراتعلی حتیدی مالک ملک قولدامی عادی و کد نوالازی  شبرداای

 لسی مطرحس شواا پ  از موضوع دا مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس  2شیروان تااغیم محدثی 

ا رای طرح تفصیلی و وازگشایی معاور ووا توافو     ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و وراالی و تبادل نظر 

اعیم موافق  نتودس این تواف  پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  29/20/00)صواترلسی توافقی موا  مذکوا 

 .وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود از تاایخ اویغ

 فیتواوین  5/20/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  20/20/00موا   209010/29/2900نامی شتااه  -0

 -واقع دا  واده وردوواد   90092929292292و آقای وازاگان عزیزی مالک ملک قولدامی عادی و کد نوالازی  شبرداای

 لسوی مطورحس   مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا  05پیک  2شیروان تااغیم محدثی 

ا ورای طورح تفصویلی و وازگشوایی      ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعویم موافقو    رالوازی  پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقوراات شب  5/20/00)صواترلسی توافقی موا  معاور وا تواف  مذکوا 

 .نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 فیتاوین 29/20/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  20/20/00موا   209022/29/2900نامی شتااه  -9

واقع دا آیو    90212999290999و کد نوالازی  9153/33/212و آقای قاالم داوای مالک ملک پیک ثبتی  شبرداای

 لسی مطرحس شواا پو  از وراالوی و   مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا  21ا... موالوی 

ا رای طرح تفصیلی و وازگشوایی معواور ووا توافو  موذکوا       ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و تبادل نظر 

اعیم موافقو  نتوودس ایون توافو  از     وال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی پی 29/20/00)صواترلسی توافقی موا  

 .تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 فیتاوین 22/22/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  09/20/00موا   209005/29/2900نامی شتااه  -2

واقوع دا شوبرک اموا     909902922290999عادی و کد نوالازی  و آقای امضانعلی پداه لو مالک ملک قولدامی شبرداای

 لسوی مطورحس   مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خودماتیس موضووع دا    00پیک  2مختیدی نبوتس دووراا 

ا ورای طورح تفصویلی و وازگشوایی      ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعویم موافقو    پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  22/22/00)صواترلسی توافقی موا  ر وا تواف  مذکوا معاو

 .نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 نفیتاوی 22/22/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  09/20/00موا   202999/29/2900نامی شتااه  -5

واقع دا اووروی کینتوری   90092990222199و خانم فاطتی حاتتی مالک ملک قولدامی عادی و کد نوالازی  شبرداای

 لسی مطرحس شواا پو  از وراالوی و   مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا  2محدثی  20



 رای طرح تفصیلی و وازگشوایی معواور ووا توافو  موذکوا      ا ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و تبادل نظر 

اعیم موافقو  نتوودس ایون توافو  از     پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  22/22/00)صواترلسی توافقی موا  

 .تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 فیتاوین 09/29/00 موا  توافقی لسیصواترشبرداای داخصوص  09/20/00موا   202992/29/2900نامی شتااه  -1

واقوع دا ملکوشس الوید     90092920292599و آقای نادعلی قاپاقی مالک ملک قولدامی عادی و کود نوالوازی    شبرداای

 لسوی  مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محودوده خودماتیس موضووع دا     91فرعی دوم پیک دوم پیک  22الشبدا 

ا ورای طورح تفصویلی و     ضوروات  انروام شوده و  طی شدن فرایدود  وا تو ی وی و دل نظر مطرحس شواا پ  از وراالی و تبا

اعیم پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  09/29/00)صواترلسی توافقی موا  وازگشایی معاور وا تواف  مذکوا 

 .موافق  نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 فیتاوین 29/20/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  09/20/00موا   209032/29/2900ااه نامی شت -2

واقع دا اوتدای قلعی عزیز  90222990292592و آقای اضا فیروزه ای مالک ملک قولدامی عادی و کد نوالازی  شبرداای

 لسی مطرحس محدوده خدماتیس موضوع دا مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی  01قبل از دویرالتان تیش  دب پیک 

ا ورای طورح تفصویلی و وازگشوایی      ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعویم موافقو    پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  29/20/00)صواترلسی توافقی موا  معاور وا تواف  مذکوا 

 .از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود نتودس این تواف 

 فیتاوین 29/20/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  09/20/00موا   209031/29/2900نامی شتااه  -3

 90992921292299و کود نوالوازی    2513/250/252/212و آقای علی اصغر وبادای مالک ملک پیک ثبتی  شبرداای

 لسی مطرحس صادقیی اول مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا  1/1واقع دا شبرک شاهد 

ا ورای طورح تفصویلی و وازگشوایی      ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعویم موافقو    وط و مقراات شبرالازی پیوال ( وا اعای  ضوا 29/20/00)صواترلسی توافقی موا  معاور وا تواف  مذکوا 

 .نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 فیتاوین 29/20/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  20/20/00موا   209025/29/2900نامی شتااه  -0

واقوع دا   90992903290199الوازی  و کود نو  1329/255و آقای اوراهیم واغچقی مالوک ملوک پویک ثبتوی      شبرداای

مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود ووی محودوده خودماتیس موضووع دا      29فرعی دوم انتبای ون وس  پیک  22صادقیی 

ا رای طرح تفصیلی و  ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و  لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعیم پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  29/20/00)صواترلسی توافقی موا  ذکوا وازگشایی معاور وا تواف  م

 .موافق  نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 فیتاوین 5/20/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  09/20/00موا   209035/29/2900نامی شتااه  -29

س  ویل  0واقع دا احتد آواد  90002992299099خانم اکرم محبی مالک ملک قولدامی عادی و کد نوالازی و  شبرداای

 لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا 2آل احتد 

لی و وازگشوایی معواور ووا توافو  موذکوا      ا ورای طورح تفصوی    ضوروات  انروام شوده و  طی شدن فرایدد وا تو ی وی و نظر 

اعیم موافق  نتودس این تواف  از تاایخ پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  5/20/00)صواترلسی توافقی موا  

 .اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود



 20/20/00 وا مو  تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    09/20/00مووا    209009/29/2900نامی شتااه   -22

 90202999292399و کود نوالوازی    9159/10/212و خانم صغری  تالی مالک ملک پویک ثبتوی    شبرداای فیتاوین

 لسی مطورحس  مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا  99پیک  29واقع دا حصاا شیرعلی 

ا ورای طورح تفصویلی و وازگشوایی      ضروات انرام شده وایدد طی شدن فروا تو ی وی و شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعویم موافقو    پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  20/20/00)صواترلسی توافقی موا  معاور وا تواف  مذکوا 

 .نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 05/22/00 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    09/20/00مووا    202922/29/2900نامی شوتااه   -20

و کوود نوالووازی   2532/19/205و آقووای هووادی دویووری طراقووی مالووک ملووک پوویک ثبتووی       شووبرداای فیتوواوین

وااض واود ووی  واقع دا احتد آواد دوم اووروی مسرد امام حسین )ع( مبدی ور تعیوین تکلیوف عو    90002902299299

 انروام شوده و  طی شدن فرایدد وا تو ی وی و  لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر محدوده خدماتیس موضوع دا 

پیوالو ( ووا اعایو      05/22/00)صواترلسی توافقی موا  ا رای طرح تفصیلی و وازگشایی معاور وا تواف  مذکوا  ضروات

 .ودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد ووداعیم موافق  نتضواوط و مقراات شبرالازی 

 05/22/00 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    09/20/00مووا    202912/29/2900نامی شوتااه   -29

 90022909292099و کد نوالازی  0952/32/205و آقای محسن علی آوادی مالک ملک پیک ثبتی  شبرداای فیتاوین

 لسوی  مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضووع دا   0پیک  0وان پژوهشس پزوهش واقع دا خیا

ا ورای طورح تفصویلی و     ضوروات  انروام شوده و  طی شدن فرایدود  وا تو ی وی و مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعیم وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی پیوال (  05/22/00)صواترلسی توافقی موا  وازگشایی معاور وا تواف  مذکوا 

 .موافق  نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 29/20/00 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    09/20/00مووا    202911/29/2900نامی شوتااه   -22

واقع دا ملکشس  90092952222299ی و کد نوالازی و آقای اوح ا... اختیانی مالک ملک قولدامی عاد شبرداای فیتاوین

 لسی مطرحس شواا پو  از وراالوی و   مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا 25الید الشبدا 

ا رای طرح تفصیلی و وازگشوایی معواور ووا توافو  موذکوا       ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و تبادل نظر 

اعیم موافقو  نتوودس ایون توافو  از     پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  29/20/00ی توافقی موا  )صواترلس

 .تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 29/20/00 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    09/20/00مووا    202992/29/2900نامی شوتااه   -25

واقوع دا اوون    90902922292199فرزاده مالک ملک قولدامی عادی و کد نوالوازی  و آقای محتد  ع شبرداای فیتاوین

 لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محدوده خدماتیس موضوع دا  23پیک  2الیدا 

اور ووا توافو  موذکوا    ا رای طرح تفصیلی و وازگشوایی معو   ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و تبادل نظر 

اعیم موافقو  نتوودس ایون توافو  از     پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  29/20/00)صواترلسی توافقی موا  

 .تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 29/20/00 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    20/20/00مووا    209029/29/2900نامی شوتااه   -21

 90092920292099و کد نوالازی 100/12/200و آقای االول افضلی زیدتی مالک ملک پیک ثبتی  شبرداای اوینفیت

مبدی ور تعیین تکلیف عوااض واود وی محودوده خودماتیس موضووع دا     02پیک  02واقع دا ملکشس خیاوان الید الشبدا 



ا رای طرح تفصیلی و  ضروات انرام شده وایدد طی شدن فروا تو ی وی و  لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعیم پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  29/20/00)صواترلسی توافقی موا  وازگشایی معاور وا تواف  مذکوا 

 .موافق  نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 فیتاوین 00/0/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  09/20/00موا   202925/29/2900نامی شتااه  -22

و کوود نوالووازی   200/255/229و وااث مرحوووم غیمحسووین وووالش آوووادی مالووک ملووک پوویک ثبتووی       شووبرداای

مترمرووعس   2/235مبدی ور تعیین تکلیف داخصوص اعای  میزان  209واقع دا قیام  دووی پیک  90222903299299

ا رای طرح  ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و س شواا پ  از وراالی و تبادل نظر  لسی مطرحموضوع دا 

پیوالو ( ووا اعایو  ضوواوط و مقوراات       00/0/00)صواترلسوی تووافقی مووا     تفصیلی و وازگشایی معاور وا تواف  مذکوا 

 .ر خواهد ووداعیم موافق  نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبشبرالازی 

 20/20/00 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    09/20/00مووا    209032/29/2900نامی شوتااه   -23

واقوع دا   90992993292099و کد نوالازی  2221/255و آقای علیرضا ایزی مالک ملک پیک ثبتی  شبرداای فیتاوین

 لسی مطورحس شوواا   مترمروعس موضوع دا  2/235ان مبدی ور تعیین تکلیف داخصوص اعای  میز 209قیام  دووی پیک 

ا رای طرح تفصیلی و وازگشایی معاور ووا   ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعیم موافق  نتودس این پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  20/20/00)صواترلسی توافقی موا  تواف  مذکوا 

 .اف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وودتو

 21/20/00 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    09/20/00مووا    202099/29/2900نامی شوتااه   -20

واقوع دا   90202992299299و کد نوالازی  2102/212و آقای حسین امانی مالک ملک پیک ثبتی  شبرداای فیتاوین

سرد حصاامبدی ور تعیین تکلیف عوااض مشرفی  و ترتیع و خساات ناشوی از عقوب نشویدیس    حصاا شیرعلی اووروی م

ا رای طرح  ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و  لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر موضوع دا 

ووا اعایو  ضوواوط و مقوراات      پیوالو (  21/20/00)صواترلسی توافقی مووا   تفصیلی و وازگشایی معاور وا تواف  مذکوا 

 .اعیم موافق  نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وودشبرالازی 

 فیتاوین 25/0/00 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  09/20/00موا   202920/29/2900نامی شتااه  -09

و کوود نوالووازی   0550/022/212/0ثبتووی و آقووای علووی اکبوور ایتووانی و شوورکا مالووک ملووک پوویک        شووبرداای

واقع دا حصاا شیرعلی اووروی مسرد حصاامبدی ور تقاضای تغییر کااوری و تفکیکس موضووع دا   90212995292299

ا رای طرح تفصیلی و  ضروات انرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و  لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر 

اعویم  پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالوازی   25/0/00)صواترلسی توافقی موا  مذکوا  وازگشایی معاور وا تواف 

 .موافق  نتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

هیوات محتورم تطبیو      محتورم داخصووص اعویم نظور     فرمانوداای  22/20/00مووا    9500/2/2202نامی شتااه  -02

شواا وا موضوع وازگش  وی کواا آقوای اووراهیم پوانوادای دا      01/22/00موا   233 واترلسی شتااه ص 2داخصوص ودد 

شبرداایس مردداً دا  لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر و وا تو ی وی ایدکی تعدادی از هتدواه هوای نوامبرده   

عدم تبعیض وین شوبروندان هتاندود الوایرین وور     وراور موافق  فرمانداای محترم وی کااگیری خواهدد شد و لذا وی  ب  

 مصووی خود اصراا وازیده و داخواال  اا اع و االیدگی دا شواای محترم حل اختیف االتان اا خواالتاا می واشد.



هیوات محتورم تطبیو      محتورم داخصووص اعویم نظور     فرمانوداای  22/20/00مووا    9509/2/2202نامی شتااه  -00

شواا وا موضووع وازگشو  ووی کواا آقوای یوون  فیوروزه دا         9/20/00موا   230 اه صواترلسی شتا 21داخصوص ودد 

شبرداایس مردداً دا  لسی مطرحس شواا پ  از وراالی و تبادل نظر و وا تو ی وی ایدکی تعدادی از هتدواه هوای نوامبرده   

وندان هتاندود الوایرین وور    وراور موافق  فرمانداای محترم وی کااگیری خواهدد شد و لذا وی  ب  عدم تبعیض وین شوبر 

 مصووی خود اصراا وازیده و داخواال  اا اع و االیدگی دا شواای محترم حل اختیف االتان اا خواالتاا می واشد.

شبرداای داخصوص وخشودگی مال اال ااه های تحو  پوشوش    09/20/00موا   202909/29/2900نامی شتااه  -09

ا پ  از وراالی و تبادل نظر و وا تو وی ووی شورایط الوخ  اقتصوادی و      الازمان پااکبا و فضای البز دا  لسی مطرحس شوا

 2/2/00تح  شعاع قراا گرفتن کسبی مواد نظر از شیوع ویروس کرونا و تعطیل نتوودن پااکبوای الوطه شوبر از تواایخ      

 نتود. ماه اعیم موافق  1وا داخواال  شبرداای مبدی ور وخشودگی مال اال ااه ها وی مدت  00لغای  تا پایان الال 

  وا ذکر صلوات ور پیامبر عظیم شأن االیم خاتتی یاف . 29099 لسی الاع    
 


