
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 72/97/11مورخ  914صورتجلسه رسمي فوق العاده شماره 

در  72/07/99روز چهارشننبه منور     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 ریاست شورا ضمن خیر مقندم بنه    جلساتمحل سالن 

 تور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید0حاضرین در جلسه و گرامیداشت ایام هفته، دس

 سپس ریاست شورا با طرح و قرائت نامه ها و پس از بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید0 

و  شهرداری فیمابین 79/7/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  77/07/99مور   077221/01/0299نامه شماره  -0

نیروگاه، صنادقیه دوم،  واقع در  17-12-0176-0171-11و کد نوسازی  6278/077/7پالک ثبتی مالک ملک  امید صولتیانآقای 

جلسه مطرح، شورا پنس از بررسنی و   ، موضوع در مترمربع عقب نشینی 8/17بابت مقدار مبنی بر تعیین تکلیف  2پالک  2صادقیه 

)صورتجلسنه  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق منککور   ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند وجه به با تو تبادل نظر 

اعنالم  و مشروط به تایید کمیته فنی و کمیسیون ماده پنن   پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  79/7/99توافقی مور  

 .ماه معتبر خواهد بود موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه

 شهرداری فیمابین 70/00/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  78/07/99مور   078087/01/0299نامه شماره  -7

طالقنانی غربنی،   واقع در  0-70-0176-0106-0117و کد نوسازی  7781/077/7پالک ثبتی مالک ملک  آنا محمد یزدانیو آقای 

ماده واحده قانون تعیین وضعیت  1درخصوص عوارض ورود به محدوده طبق تبصره ی بر تعیین تکلیف مبن 28کوچه ارمغان پالک 

اجرای طنرح   ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در امالک

اعالم پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  70/00/99  )صورتجلسه توافقی مورتفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مککور 

 .موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 شهرداری فیمابین 70/00/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  77/07/99مور   077287/01/0299نامه شماره  -2

 71باقرخنان، باقرخنان   واقنع در  0-72-0118-0178و کند نوسنازی    قولنامه عادیمالک ملک  مقدمهادی و مجید بقایی  انو آقای

مناده واحنده    1درخصوص عوارض ورود به محدوده طبنق تبصنره   مبنی بر تعیین تکلیف انتهای کوچه شهید عالمت سمت راست 

 انجام شنده و طی شدن فرایند با توجه به و ر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظ، موضوع در قانون تعیین وضعیت امالک

پیوست( بنا رعاینت ضنوابط و     70/00/99)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مککور  ضرورت

 .اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودمقررات شهرسازی 

 شهرداری فیمابین 09/00/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  77/07/99مور   077222/01/0299نامه شماره  -1

 2فردوسنی  واقنع در   17070102011011و کد نوسنازی   0011/1171/1109/022پالک ثبتی مالک ملک جانعلی امانی  و آقای

جلسه مطرح، شورا پس از ، موضوع در و تجمیعدرخصوص عوارض مشرفیت مبنی بر تعیین تکلیف  92کوچه وحید استخری پالک 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشنایی معنابر بنا توافنق منککور       ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و بررسی و تبادل نظر 

تاریخ ابالغ به اعالم موافقت نمود، این توافق از پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  09/00/99)صورتجلسه توافقی مور  

 .مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 شهرداری فیمابین 71/00/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  77/07/99مور   077272/01/0299نامه شماره  -7

خیابنان عنار    واقنع در   17710101010111و کند نوسنازی    0676/0606/079پنالک ثبتنی   مالک ملنک  حسن نعیمی  و آقای

، موضوع در 2176/78سهم العرصه شهرداری به مساحت  %77درخصوص خرید مبنی بر تعیین تکلیف ینهای ارغند زم 7بجنوردی 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، اینن  پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  71/00/99)صورتجلسه توافقی مور  معابر با توافق مککور 

 .توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 شهرداری فیمابین 09/00/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  77/07/99مور   077227/01/0299نامه شماره  -8

 17110102011211و کند نوسنازی    تجمیعنی  7792و 2729/2206/081پالک ثبتی مالک ملک محمد حسین خسروی  و آقای

جلسه مطرح، شورا پس از ، موضوع در عوارض مشرفیت و تجمیعمبنی بر تعیین تکلیف  16پالک  70شهرک شاهد، شاهد واقع در 

زگشنایی معنابر بنا توافنق منککور      اجرای طرح تفصیلی و با ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و بررسی و تبادل نظر 



اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  09/00/99)صورتجلسه توافقی مور  

 .مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 شهرداری فیمابین 78/00/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  77/07/99مور   077209/01/0299نامه شماره  -2

واقنع در   10-12-0179-017210و کد نوسازی  8080/077/7پالک ثبتی مالک ملک رشید زاهدی حصار )بهمن جمالی(  و آقای

درخصوص عوارض ورود بنه  مبنی بر تعیین تکلیف )کوچه شهید نادری( سمت راست قطعه دوم  07کوی بهداری، خیاباان کشاورز 

بنا  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسنی و تبنادل نظنر    ، موضوع در واحده قانون تعیین وضعیت امالکماده  1محدوده طبق تبصره 

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

نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد  اعالم موافقتپیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  78/00/99

 .بود

 شهرداری فیمابین 01/07/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  78/07/99مور   078012/01/0299نامه شماره  -6

کوچه  71مه، جواداالئمه خیابان جواداالئواقع در  0-77-0111-0182و کد نوسازی  قولنامه عادیمالک ملک رضا ساجدی  و آقای

، ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک 1درخصوص عوارض ورود به محدوده طبق تبصره مبنی بر تعیین تکلیف  07دلبند پالک 

اجرای طرح تفصنیلی   ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر موضوع در 

اعالم موافقت پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  01/07/99)صورتجلسه توافقی مور  عابر با توافق مککور و بازگشایی م

 .نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فیمابین 7/07/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  77/07/99مور   077222/01/0299نامه شماره  -9

احمندآباد دوم کوچنه   واقنع در   17770177011211و کد نوسنازی   7072/10/077پالک ثبتی مالک ملک خانم شهربانو مقیمی 

جلسه مطرح، شنورا  ، موضوع در درخصوص عقب نشینی و خسارت واردهمبنی بر تعیین تکلیف  28روبروی مسجد طراقی ها پالک 

اجرای طرح تفصنیلی و بازگشنایی معنابر بنا توافنق       ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند توجه به با و پس از بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، این توافنق از تناریخ   پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  7/07/99)صورتجلسه توافقی مور  مککور 

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 فیمنابین  06/01/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    78/07/99منور    078012/01/0299نامه شنماره   -01

خیابان امام خمیننی  واقع در  2-16-82-21-0و کد نوسازی  2892/072/7پالک ثبتی مالک ملک آقای قاسم علیزاده و  شهرداری

جلسه مطرح، شورا ، موضوع در ملک معوض پروانه ساختمانیمبنی بر تعیین تکلیف  79، پالک 6غربی، کوچه شهید نجفی، نجفی 

اجرای طرح تفصنیلی و بازگشنایی معنابر بنا توافنق       ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و پس از بررسی و تبادل نظر 

تناریخ  اعالم موافقت نمود، این توافق از پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  06/01/99)صورتجلسه توافقی مور  مککور 

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 فیمنابین  70/00/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    77/07/99منور    077227/01/0299نامه شماره  -00

کنوی امنام   واقع در  0-7-0101-0177و کد نوسازی  7807/0718/089/7پالک ثبتی مالک ملک خانم گوهر یوسفی و  شهرداری

مناده واحنده    1درخصوص عوارض ورود به محدوده طبنق تبصنره   مبنی بر تعیین تکلیف 00پالک  01مقداد مقداد  هادی، خیابان

 انجام شنده و طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در قانون تعیین وضعیت امالک

پیوست( بنا رعاینت ضنوابط و     70/00/99)صورتجلسه توافقی مور  مککور اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق  ضرورت

 .اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودمقررات شهرسازی 

 فیمنابین  06/00/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    78/07/99منور    078006/01/0299نامه شنماره   -07

 27خیابنان  واقنع در   0-8-0110-0110و کند نوسنازی    0121/88/071/7پالک ثبتنی  مالک ملک آقای مجید جانی و  شهرداری

، مترمربنع  22/1تقاضنای واگنکاری اضنافه ارض بنه مسناحت      مبنی بر متری شهدا نبش تقاطع خیابان تختی جنب چاپخانه صد  

اجرای طرح تفصنیلی   ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند ه به با توجو جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر موضوع در 

اعالم موافقت پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  06/00/99)صورتجلسه توافقی مور  و بازگشایی معابر با توافق مککور 

 .نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود



 شهرداری فیمابین 77/9/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  78/07/99مور   078001/01/0299نامه شماره  -02

 7-22-11-777-0و کند نوسنازی    01979و  6297تجمیعی از  00191/089پالک ثبتی مالک ملک آقای محمد رحیم صادقی و 

عقب نشینی ملک فوق و عنوارض ورود بنه   درخواست تعیین تکلیف درخصوص مبنی بر  62، پالک 00جوادیه، جواداالئمه واقع در 

 ضنرورت  انجنام شنده و  طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ، موضوع در محدوده خدماتی

پیوسنت( بنا رعاینت ضنوابط و مقنررات       77/9/99)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مککور 

 .اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودسازی شهر

 فیمنابین  79/00/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    77/07/99منور    077211/01/0299نامه شماره  -01

شنهرک  واقنع در   17110112017810و کند نوسنازی    7227/0621/081پالک ثبتی مالک ملک آقای محمود ربانی و  شهرداری

جلسه مطرح، شورا ، موضوع در تعیین تکلیف حریم جوی و پرداخت حق مشرفیت ناشی تجمیعمبنی بر  90پالک  2شاهد، شاهد 

اجرای طرح تفصنیلی و بازگشنایی معنابر بنا توافنق       ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و پس از بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، این توافق از تناریخ  پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  79/00/99وافقی مور  )صورتجلسه تمککور 

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 فیمنابین  72/01/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    77/07/99منور    077676/01/0299نامه شماره  -07

خیابنان شنهید   واقنع در   10-01-0177-0021-17و کند نوسنازی    8/0871پالک ثبتی مالک ملک خانم مریم بدری و  شهرداری

جلسه مطرح، شورا پس از بررسنی و  ، موضوع در متری 06تقاضای پرداخت ارزش افزوده ناشی از مشرفیت به گکر مبنی بر قربانی 

)صورتجلسنه  یلی و بازگشایی معابر با توافق منککور  اجرای طرح تفص ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  72/01/99توافقی مور  

 .معتبر خواهد بود

 فیمنابین  72/01/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    77/07/99منور    077622/01/0299نامه شنماره   -08

خیابان شهید واقع در  01-01-0177-0021-11و کد نوسازی  7/2/0871/0پالک ثبتی مالک ملک خانم مریم بدری و  شهرداری

جلسه مطرح، شورا پس از بررسنی و  ، موضوع در متری 06تقاضای پرداخت ارزش افزوده ناشی از مشرفیت به گکر مبنی بر قربانی 

)صورتجلسنه  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق منککور   ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و تبادل نظر 

اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  72/01/99توافقی مور  

 .معتبر خواهد بود

 فیمنابین  01/07/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    77/07/99منور    077279/01/0299نامه شماره  -02

 72آینت ا... موسنوی   واقنع در   17120177011111مالک ملک قولنامه عادی و کد نوسازی  اسکندر اسفندیاریو آقای  شهرداری

بنا توجنه بنه    و را پس از بررسی و تبادل نظر جلسه مطرح، شومبنی بر تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده خدماتی، موضوع در 

 01/07/99)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مککور  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند 

 .واهد بوداعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خپیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 فیمنابین  79/01/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    77/07/99منور    077278/01/0299نامه شنماره   -06

چهنارراه دانشنهاه   واقنع در   17000110011211و کد نوسازی  قولنامه عادیمالک ملک آقای محمد مهدی حجتیان و  شهرداری

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی ، موضوع در و خسارت ناشی از عقب نشینی آزاد کوچه سالم مبنی بر تعیین تکلیف حق مشرفیت

)صورتجلسه اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مککور  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و و تبادل نظر 

ود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه اعالم موافقت نمپیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  79/01/99توافقی مور  

 .معتبر خواهد بود

 7بنند  درخصنوص  هیات محترم تطبیق  محترم درخصوص اعالم نظر فرمانداری 78/07/99مور   2899/0/1070نامه شماره  -09

مجنددا  در جلسنه    در شنهرداری،  جلیل حق پرستشورا با موضوع بازگشت به کار آقای  01/07/99مور   091 صورتجلسه شماره 

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به اینکه تعدادی از همدوره های ننامبرده برابنر موافقنت فرماننداری محتنرم بنه       



کارگیری خواهند شد و لکا به جهت عدم تبعیض بین شهروندان همانند سایرین بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواست ارجناع و  

 ای محترم حل اختال  استان را خواستار می باشد.رسیدگی در شور

 2بنند  هیات محترم تطبیق درخصنوص   محترم درخصوص اعالم نظر فرمانداری 78/07/99مور   2899/0/1070نامه شماره  -71

در شنهرداری، مجنددا  در    علیرضنا شنعبانی بنادانلو   شورا با موضوع بازگشت به کار آقای  01/07/99مور   091 صورتجلسه شماره 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به اینکه تعدادی از همدوره های نامبرده برابر موافقت فرمانداری محترم به 

کارگیری خواهند شد و لکا به جهت عدم تبعیض بین شهروندان همانند سایرین بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواست ارجناع و  

 سیدگی در شورای محترم حل اختال  استان را خواستار می باشد.ر

 2بند هیات محترم تطبیق درخصوص  محترم درخصوص اعالم نظر فرمانداری 77/07/99مور   2897/0/1070نامه شماره  -70

دا  در جلسه در شهرداری، مجد محسن کورانیشورا با موضوع بازگشت به کار آقای  01/07/99مور   090 صورتجلسه شماره 

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به اینکه تعدادی از همدوره های نامبرده برابر موافقت فرمانداری محترم به 

کارگیری خواهند شد و لکا به جهت عدم تبعیض بین شهروندان همانند سایرین بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواست ارجاع و 

 حترم حل اختال  استان را خواستار می باشد.رسیدگی در شورای م

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت. 02011جلسه ساعت   
 


