
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 72/3/7000مورخ  702شماره  صورتجلسه رسمي  

در  01/3/0011روز یکشننبه منور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای مهندس محمدی ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه که  

با حضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و معناویین محتنرم و همیننین گرامیداشنت     

 وضوع جلسه مطرح یمود. مناسبتهای ایام هفته مواردی را با م

 سپس ریاست شورا با طرح و قرائت یامه ها و پس از بررسی و تبادل یظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 

و  شهرداری فیمابین 10/0/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  00/3/0011مور   01071/01/0011یامه شماره  -0

، ایتهنای کوچنه، بنن بسنت     30باقرخنان  واقع در  10-13-0101-037110نامه عادی با کد یوسازی قولمالک ملک آقای رحیم ایزایلو 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسنی و تبنادل   موضوع در درخواست تقاضای واگذاری بخشی از ملک به شهرداری، بر سمت راست مبنی 

)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و یظر 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  10/0/0011

و  شنهرداری  فیمنابین  11/1/0011 مور  توافقی تجلسهصوردرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05171/01/0011یامه شماره  -1

درخواسنت تقاضنای   بنر  مبننی   03خیابان معراج، معنراج  واقع در  0-13-0110-0113با کد یوسازی مالک ملک آقای عباس کریمی 

دل یظر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباموضوع در مترمربع،  71قدرالسهم شهرداری به مساحت  %71تعیین تکلیف درخصوص 

)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معنابر بنا توافنق منذکور      ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  11/1/0011

و  شنهرداری  فیمنابین  11/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05103/01/0011یامه شماره  -3

 03پنال    11خیابان ییایش، ینبش یینایش   واقع در  0-13-0111-0133با کد یوسازی  قولنامه عادی مالک ملکآقای محمد ایزایلو 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی موضوع در مترمربع عقب یشینی،  11/11مقدار درخواست تقاضای تعیین تکلیف درخصوص بر مبنی 

)صورتجلسنه  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معنابر بنا توافنق منذکور      ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و و تبادل یظر 

موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر اعالم با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  11/1/0011توافقی مور  

 .خواهد بود

و  شنهرداری  فیمنابین  11/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  5/3/0011مور   05101/01/0011یامه شماره  -0

خیابنان  واقنع در   0-01-0105-0110-11با کد یوسازی  171/1011/051پال  ثبتی  مالک ملکآقای علی اکبر وحدایی رشوایلویی 

درخواست تقاضای تعیین تکلیف درخصوص کسری عدد شناخ،،  بر امام خمینی شرقی، یبش کوچه شهید مقدادی )جاجرمی( مبنی 

اجرای طنرح تفصنیلی و    ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در 

اعالم موافقت یمود، اینن  با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  11/1/0011)صورتجلسه توافقی مور  بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

و  شنهرداری  فیمنابین  07/1/0011 مور  توافقی تجلسهصوردرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00571/01/0011یامه شماره  -7

تارغالم ایتهای روستای واقع در  11130110013110با کد یوسازی  51/010پال  ثبتی  مالک ملکآقای محمد عباس زاده هاشمی 

طنی شندن   با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در درخواست تغییر کاربری و تفکیک، بر آزادده مبنی 

بنا رعاینت   پیوست(  07/1/0011)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وفرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودضوابط و مقررات شهرسازی 



و  شنهرداری  فیمنابین  07/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00573/01/0011یامه شماره  -5

تنارغالم ایتهنای   واقنع در   11130110013310با کد یوسنازی   103/51/010پال  ثبتی  مالک ملکآقای محمد عباس زاده هاشمی 

طی با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در درخواست تغییر کاربری و تفکیک، بر روستای آزادده مبنی 

بنا  پیوسنت(   07/1/0011)صورتجلسه توافقی منور   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وشدن فرایند 

 .سه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  10/0/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00511/01/0011یامه شماره  -1

، ایتهای کوچنه، بنن بسنت    30باقرخان واقع در  10-13-0101-011511با کد یوسازی  قولنامه عادی مالک ملکخایم توران باغیقی 

ماده واحنده قنایون تعینین     0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره بر سمت راست، مبنی 

اجنرای   ضنرورت  ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در وضعیت امال ، 

اعنالم  با رعایت ضوابط و مقنررات شهرسنازی   پیوست(  10/0/0011جلسه توافقی مور  )صورتطرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

و  شنهرداری  فیمنابین  00/01/11 منور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  7/3/0011مور   07110/01/0011یامه شماره  -1

، ایتهای یاظرآباد 01خیابان امام خمینی واقع در  10-01-0107-017111با کد یوسازی  قولنامه عادی مالک ملکخایم اکرم مازیاری 

ماده واحنده   0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره بر ، بعد از مسجد سمت چپ، مبنی 1

 ایجنام شنده و  طی شندن فراینند   با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر وع در موضقایون تعیین وضعیت امال ، 

بنا رعاینت ضنوابط و مقنررات     پیوسنت(   00/01/11)صورتجلسه توافقی منور   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت

 .مدت سه ماه معتبر خواهد بود اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ بهشهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  10/00/11 منور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00017/01/0011یامه شماره  -1

طالقایی غربی، خیابنان وحندت،   واقع در  0-01-0111-0111با کد یوسازی  0533/077/1 پال  ثبتی مالک ملکآقای حمید دهش 

مناده واحنده قنایون تعینین      0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محندوده طبنق تبصنره    بر ، مبنی 5وحدت 

اجنرای   ضنرورت  ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در وضعیت امال ، 

اعنالم  با رعایت ضنوابط و مقنررات شهرسنازی    پیوست(  10/00/11جلسه توافقی مور  )صورتطرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

و  شنهرداری  فیمنابین  0/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00051/01/0011یامه شماره  -01

خیابنان باقرخنان،   واقنع در   0-13-0155-0103بنا کند یوسنازی     1503/051/051/1پال  ثبتنی   مالک ملکآقای قربان محمودزاده 

موضنوع  مترمربع عقب یشینی،  1/50درخواست تقاضای تعیین تکلیف درخصوص مقدار بر ، مبنی 00ایتهای کوچه پال   01باقرخان 

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

اعالم موافقت یمنود، اینن توافنق از    با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  0/1/0011)صورتجلسه توافقی مور  معابر با توافق مذکور 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فیمابین 10/0/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00700/01/0011ه یامه شمار -00

خیابنان سنید   واقنع در   0-1-0100-011511با کد یوسنازی   1/051/1پال  ثبتی  مالک ملکآقایان امید لنگری و زمان علی لنگری 

درخواست تقاضای خرید اضافه ارض موجود در محل بر ، مبنی 051جمال الدین اسد آبادی، بعد از دادسرا، روبروی کوی پلیس، پال  

طنی  بنا توجنه بنه    و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در مترمربع و تعیین تکلیف عقب یشینی،  01/00به متراژ 

بنا  پیوسنت(   10/0/0011)صورتجلسه توافقی منور   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت شده وایجام شدن فرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودرعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 



و  شنهرداری  فیمابین 07/00/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص ی شهردار 0/3/0011مور   00331/01/0011یامه شماره  -01

بر ، مبنی 01ضلع جنوبی فرودگاه، اقبال واقع در  10-01-0117-011010با کد یوسازی  قولنامه عادی مالک ملکآقای یویس آذری 

موضنوع  ماده واحده قایون تعیین وضعیت امنال ،   0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره 

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

اعالم موافقت یمنود، اینن توافنق از    با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  07/00/11ه توافقی مور  )صورتجلسمعابر با توافق مذکور 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شنهرداری  فیمنابین  1/00/11 منور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00301/01/0011یامه شماره  -03

واقنع  10-13-0113-0111-13با کد یوسازی  اصلی )تفکیکی شهرداری( 077از  30پال  ثبتی قطعه  مالک ملکآقای ابوذر یصرتی 

 %7/03درخواسنت تقاضنای تعینین تکلینف درخصنوص پرداخنت       بنر  ایتهای خیابان کشاورز، جنب خندق، اراضی آشوریان، مبننی  در 

طنی شندن   با توجنه بنه   و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر وضوع در ممترمربع،  70/13قدرالسهم شهرداری به مساحت 

بنا رعاینت   پیوسنت(   1/00/11)صورتجلسه تنوافقی منور    اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وفرایند 

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ ضوابط و مقررات شهرسازی 

و  شهرداری فیمابین 11/0/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00351/01/0011یامه شماره  -00

، کوچنه  37، باقرخنان  1باقرخنان  واقنع در  10-13-0113-0111-13با کد یوسازی  قولنامه عادی مالک ملکآقای علی اکبر قریکایلو 

مناده واحنده قنایون تعینین      0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره بر یزایلو، مبنی شهید ا

اجنرای   ضنرورت  ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در وضعیت امال ، 

اعنالم  با رعایت ضوابط و مقنررات شهرسنازی   پیوست(  11/0/0011)صورتجلسه توافقی مور  ق مذکور طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف

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

و  شهرداری فیمابین 11/0/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00051/01/0011یامه شماره  -07

کوی امام هادی، کوچه واقع در 0-11-0155-0101با کد یوسازی  1177/111/051/1پال  ثبتی  مالک ملکآقای بیک یظر حیدری 

مناده   0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محندوده طبنق تبصنره    بر ، مبنی 11، پال  5امام حسن مجتبی 

ایجام شده طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ، واحده قایون تعیین وضعیت امال 

با رعایت ضنوابط و مقنررات   پیوست(  11/0/0011)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت و

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  0/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00031/01/0011یامه شماره  -05

خیابنان یاظرآبناد،   واقع در  0-01-0113-0117-11با کد یوسازی  5115/077/1پال  ثبتی  مالک ملکآقای غالمحسین مال  زاده 

درخواست تقاضای تعیین تکلیف درخصوص ورود به محدوده و ارزش افزوده یاشی از مشرفیت به گذر بر ، مبنی 5و 0، پال  7رآباد یاظ

اجنرای طنرح    ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در متری،  10

اعنالم موافقنت   با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  0/1/0011)صورتجلسه توافقی مور  تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

و  شنهرداری  فیمنابین  3/3/0011 مور  توافقی تجلسهصوردرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05577/01/0011یامه شماره  -01

متری شنهدا، خیابنان    31خیابان واقع در  0-3-0131-0100با کد یوسازی  1111/070/1پال  ثبتی  مالک ملکآقای فرهاد ایمایی 

محندوده طبنق    درخواست تقاضای تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود بهبر ، مبنی 35کشاورز، کوچه شهید آزادمرد، پال  

طنی شندن   با توجه بنه  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ماده واحده قایون تعیین وضعیت امال ،  0تبصره 

بنا رعاینت   پیوسنت(   3/3/0011)صورتجلسه توافقی منور   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وفرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودضوابط و مقررات شهرسازی 



و  شنهرداری  فیمنابین  3/3/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05550/01/0011یامه شماره  -01

خیابان امام خمینی غربی، واقع در  0-11-0101-0111با کد یوسازی  0055/077/1پال  ثبتی  مالک ملکورثه مرحوم ولی فرحدل 

 0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبنق تبصنره   بر ، مبنی 73کوچه شهید جعفر سلیمایی، پال  

ایجام طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ماده واحده قایون تعیین وضعیت امال ، 

بنا رعاینت ضنوابط و    پیوسنت(   3/3/0011)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت شده و

 .ه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سمقررات شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  3/3/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05511/01/0011یامه شماره  -01

خیابنان طالقنایی غربنی،    واقع در  0-11-0101-0100با کد یوسازی  5310/077/1پال  ثبتی  مالک ملکآقای علی اصغر ارجمندی 

درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محندوده  بر ، مبنی 07متری، پال   5کوچه دماوید بن بست  70طالقایی 

طنی  با توجنه بنه   و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ماده واحده قایون تعیین وضعیت امال ،  0طبق تبصره 

بنا  پیوسنت(   3/3/0011)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده و شدن فرایند

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودرعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  3/3/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05511/01/0011یامه شماره  -11

، 01خیابان جواداالئمه، جواداالئمنه  واقع در  0-11-0110-0105با کد یوسازی  1/070/1پال  ثبتی  مالک ملکآقای ابراهیم رضایی 

ماده واحده قایون  0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره بر ، مبنی 5کوچه دلنشین، پال  

 ضنرورت  ایجام شنده و طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در تعیین وضعیت امال ، 

با رعایت ضنوابط و مقنررات شهرسنازی    پیوست(  3/3/0011ه توافقی مور  )صورتجلساجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

و  شنهرداری  فیمنابین  3/3/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05571/01/0011یامه شماره  -10

بنر  ، مبننی  01، پنال   5بلوار جایباز، جایبناز  واقع در  0-3-0115-0105قولنامه عادی با کد یوسازی  مالک ملکآقای فرهاد رحمایی 

موضنوع  ماده واحده قایون تعیین وضعیت امنال ،   0درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی  ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و ی و تبادل یظر جلسه مطرح، شورا پس از بررسدر 

اعالم موافقت یمنود، اینن توافنق از    با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  3/3/0011)صورتجلسه توافقی مور  معابر با توافق مذکور 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شنهرداری  فیمنابین  0/3/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   05571/01/0011یامه شماره  -11

، 1شهر  امنام خمیننی، عندل    واقع در  11110115011011با کد یوسازی  0113/053پال  ثبتی  مالک ملکشرکت بتن آفرینش 

جلسه مطنرح، شنورا پنس از بررسنی و     موضوع در درخواست تقاضای تجمیع دو پال ، مبنی بر درخواست تجمیع دو پال ، بر مبنی 

)صورتجلسه تنوافقی  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و تبادل یظر 

اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد و مقررات شهرسازی  با رعایت ضوابطپیوست(  0/3/0011مور  

 .بود

و  شنهرداری  فیمابین 01/01/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00331/01/0011یامه شماره  -13

، مبنی بر 01، جالل آل احمد 1احمدآباد واقع در  11110130017111قولنامه عادی با کد یوسازی  مالک ملکآقای محمد محمدی 

با توجه و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ض ورود به محدوده خدماتی،  درخواست تعیین تکلیف عوار

پیوست(  01/01/11)صورتجلسه توافقی مور  یی معابر با توافق مذکور اجرای طرح تفصیلی و بازگشا ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند به 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 



و  شهرداری فیمابین 07/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00311/01/0011یامه شماره  -10

متری شنهدا،   31خیابان واقع در  0-5-0111-0117-11با کد یوسازی  13/55/077/1پال  ثبتی  مالک ملکآقای اسماعیل ساعدی 

درخواست تقاضای تعیین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محدوده طبنق  بر ، مبنی 71خیابان آیت ا... بجنوردی، مقابل پار ، پال  

طنی شندن   با توجه بنه  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ماده واحده قایون تعیین وضعیت امال ،  0تبصره 

بنا رعاینت   پیوست(  07/1/0011ه توافقی مور  )صورتجلساجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وفرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودضوابط و مقررات شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمابین 07/01/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00331/01/0011یامه شماره  -17

شرق سپاه، کوچه شهید میرغیبی ملکشنی،  واقع در  11000157010111قولنامه عادی با کد یوسازی  مالک ملکآقای محمد اسدی 

جلسه مطنرح، شنورا پنس از بررسنی و     موضوع در درخواست تقاضای تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده و حق مشرفیت، بر مبنی 

)صورتجلسه تنوافقی  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ام شده وایجطی شدن فرایند با توجه به و تبادل یظر 

اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  07/01/11مور  

 .بود

و  شنهرداری  فیمنابین  07/01/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص اری شهرد 0/3/0011مور   00311/01/0011یامه شماره  -15

شرق سپاه، کوچه شهید میرغیبی ملکشنی،  واقع در  11000157010110قولنامه عادی با کد یوسازی  مالک ملکآقای عباس اسدی 

جلسه مطنرح، شنورا پنس از بررسنی و     موضوع در درخواست تقاضای تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده و حق مشرفیت، بر مبنی 

)صورتجلسه تنوافقی  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و تبادل یظر 

ه ماه معتبر خواهد اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  07/01/11مور  

 .بود

و  شهرداری فیمابین 01/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00301/01/0011یامه شماره  -11

خیابنان  واقع در  11170155013011شهرداری با کد یوسازی  1315/031و  0137/013پال  ثبتی  مالک ملکخایم فریده ییستایی 

جلسه مطرح، شورا پنس از  موضوع در درخواست خسارت درخصوص ملک در مسیر، بر ، مبنی 77، یبش چهارراه اول پال  0جمهوری

اجنرای طنرح تفصنیلی و بازگشنایی معنابر بنا توافنق منذکور          ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و بررسی و تبادل یظر 

اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  01/1/0011)صورتجلسه توافقی مور  

 .ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فیمابین 01/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00010/01/0011یامه شماره  -11

، پال  1ملکش سیدالشهدای واقع در  11110111010111با کد یوسازی  0115/01/011پال  ثبتی  مالک ملکآقای قاسم قورچی 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل موضوع در درخواست تقاضای تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده خدماتی، بر ، مبنی 07

)صورتجلسنه تنوافقی منور     فصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اجرای طرح ت ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و یظر 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  01/1/0011

و  شهرداری فیمابین 01/1/0011 مور  یتوافق صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00510/01/0011یامه شماره  -11

درخواسنت تعینین   بنر  ، مبننی  05ملکش ایثارگران واقع در  11110100010111با کد یوسازی  مالک ملکخایم سارا بی بی ملکشی 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و موضوع در مترمربع،  11/11درصد سهم العرصه شهرداری به مساحت  00تکلیف درخصوص خرید 

)صورتجلسه تنوافقی  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و تبادل یظر 

سه ماه معتبر خواهد اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  01/1/0011مور  

 .بود



و  شهرداری فیمابین 01/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  3/3/0011مور   07103/01/0011یامه شماره  -31

درخواست تعیین تکلینف  بر ، مبنی 05ملکش ایثارگران واقع در  11110100010011با کد یوسازی  مالک ملکخایم شهناز ملکشی 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبنادل  موضوع در مترمربع،  11/11درصد سهم العرصه شهرداری به مساحت  00درخصوص خرید 

)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و یظر 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  01/1/0011

و  شهرداری فیمابین 11/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00550/01/0011یامه شماره  -30

شهریور جننوبی قبنل از    01خیابان واقع در  11150101010111با کد یوسازی 0151/013پال  ثبتی  مالک ملکآقای امین وفایی 

جلسنه مطنرح، شنورا پنس از     موضوع در مترمربع بصورت اضافه ارض،  3/5درخواست تعیین تکلیف واگذاری بر چهارراه آزادی، مبنی 

اجنرای طنرح تفصنیلی و بازگشنایی معنابر بنا توافنق منذکور          رتضرو ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و بررسی و تبادل یظر 

اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  11/1/0011)صورتجلسه توافقی مور  

 .ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فیمابین 11/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00551/01/0011یامه شماره  -31

بنر  خیابان مودت صادقیه دوم، مبنی واقع در  11130111010111با کد یوسازی  3111/077پال  ثبتی  مالک ملکخایم حوا روزبه 

طی با توجه به و ر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظموضوع در درخواست تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده خدماتی، 

بنا  پیوسنت(   11/1/0011)صورتجلسه توافقی منور   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وشدن فرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودرعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

و  شهرداری فیمابین 01/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00511/01/0011 یامه شماره -33

بنر  کنوی امنام رضنا، مبننی     واقنع در   11050111011111با کند یوسنازی    1011/1/050پال  ثبتی  مالک ملکآقای مهدی شادلو 

ایجام شده طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در درخواست تغییر کاربری و تفکیک، 

با رعایت ضنوابط و مقنررات   پیوست(  01/1/0011)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت و

 .سه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت شهرسازی 

و  شهرداری فیمابین 01/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00510/01/0011یامه شماره  -30

بنر  قلعنه عزینز کوچنه مسنجد، مبننی      واقنع در   11000005011011قولنامه عادی با کد یوسنازی   مالک ملکآقای مصطفی غالمی 

طی با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در درخواست تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده خدماتی، 

بنا  پیوسنت(   01/1/0011)صورتجلسه توافقی منور   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وشدن فرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودهرسازی رعایت ضوابط و مقررات ش

و  شهرداری فیمابین 01/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00515/01/0011یامه شماره  -37

آیت ا... موسوی بجنوردی واقع در  11130111011111با کد یوسازی  0011/071/050پال  ثبتی  مالک ملکآقای مهدی مجردی 

جلسه مطرح، شورا پنس از بررسنی و   موضوع در درخواست تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده خدماتی، بر ، مبنی 10پال   1/03

)صورتجلسه تنوافقی  ح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اجرای طر ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و تبادل یظر 

اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  01/1/0011مور  

 .بود

و  شنهرداری  فیمنابین  00/00/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00515/01/0011یامه شماره  -35

 03حصار شنیرعلی  واقع در  11010117011111با کد یوسازی  7113/350/050پال  ثبتی  مالک ملکخایم مهسا سلیمایی مطلق 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسنی و تبنادل   موضوع در درخواست تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده خدماتی، بر ، مبنی 03پال  



)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و یظر 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  00/00/11

و  شنهرداری  فیمنابین  01/1/11 منور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  7/3/0011مور   07111/01/0011یامه شماره  -31

بنر  کنوی امنام رضنا، مبننی     واقنع در   11050111011115بنا کند یوسنازی     1015/1/050پال  ثبتی  مالک ملکآقای عادل شادلو 

ایجام شده طی شدن فرایند با توجه به و ورا پس از بررسی و تبادل یظر جلسه مطرح، شموضوع در درخواست تغییر کاربری و تفکیک، 

بنا رعاینت ضنوابط و مقنررات     پیوسنت(   01/1/11)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت و

 .خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر شهرسازی 

و  شهرداری فیمابین 07/1/0011 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00505/01/0011یامه شماره  -31

درخواسنت تعینین   بنر  ، مبنی 5احمد آباد ظفر واقع در  11110101013111قولنامه عادی با کد یوسازی  مالک ملکآقای ولی بقایی 

ایجام طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در خدماتی،  تکلیف عوارض ورود به محدوده

بنا رعاینت ضنوابط و    پیوسنت(   07/1/0011)صورتجلسه تنوافقی منور    اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت شده و

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از مقررات شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  11/01/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00503/01/0011یامه شماره  -31

عوض برابر درخواست مطالبه یک قطعه زمین مبر ابتدای خیابان آزادی در مسیر خیابان، مبنی واقع در  مالک ملکورثه مرحوم شافعی 

ایجام طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در مطالبات خویش و حکم قضایی )دادگاه(، 

بنا رعاینت ضنوابط و    پیوسنت(   11/01/11)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت شده و

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

و  شنهرداری  فیمنابین  11/1/11 منور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00007/01/0011یامه شماره  -01

 010درخواسنت تفکینک و اعمنال مناده     بنر  ل میدان بار خیابان اشراق، مبننی  ضلع شماواقع در  مالک ملکآقای محمد تقی رضایی 

 ایجنام شنده و  طنی شندن فراینند    با توجنه بنه   و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در اصالحی قایون شهرداریها، 

بنا رعاینت ضنوابط و مقنررات     پیوسنت(   11/1/11)صورتجلسه تنوافقی منور    اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودشهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  7/01/11 منور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  7/3/0011مور   07113/01/0011یامه شماره  -00

درخواست تعیین تکلیف درخصوص عوارض ورود بنه  بر ، مبنی 11خیابان جواداالئمه، جواداالئمه واقع در  مالک ملکآقای جعفر براتی 

با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ماده واحده قایون تعیین وضعیت امال ،  0محدوده طبق تبصره 

بنا  پیوست(  7/01/11)صورتجلسه توافقی مور  و بازگشایی معابر با توافق مذکور  اجرای طرح تفصیلی ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودرعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمابین 01/01/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  0/3/0011مور   00371/01/0011یامه شماره  -01

درخواست تعیین تکلیف عوارض ورود به بر ، مبنی 11-11شرق سپاه، بین امام محمد باقر واقع در  مالک ملکآقای علیرضا محمدیایی 

اجنرای طنرح    ضنرورت  ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در محدوده، 

اعنالم موافقنت   با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  01/01/11)صورتجلسه توافقی مور  فصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور ت

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

و  شنهرداری  فیمنابین  11/0/0011 منور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   015/01/0011یامه شماره  -03

درخواست بر ، مبنی 031شهر  حکمت، کوی پزشکان، اراضی تفکیکی اسداللهی، قطعه واقع در  مالک ملکآقای اوغل حاجت قربایی 

طنی شندن   با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در سهم اعرصه شهرداری،   51/7تعیین تکلیف و اخذ 



بنا رعاینت   پیوست(  11/0/0011)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وفرایند 

 .اعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودضوابط و مقررات شهرسازی 

و  شنهرداری  فیمنابین  00/01/11 مور  توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  1/3/0011مور   00531/01/0011یامه شماره  -00

درخواسنت  بنر  خیابان طالقایی غربی، کوچه شهید همدایی یبش کوچه شهید پورآدینه، مبنی واقع در  مالک ملکآقای تیمور سبحایی 

طنی  بنا توجنه بنه    و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در ، تعیین تکلیف درخصوص مساحت اضافه شده به ملک

بنا  پیوسنت(   00/01/11)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده وشدن فرایند 

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت یمود، این توافق از تاریخ رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

شهرداری درخصوص درخواست اعمال تخفینف عنوارض سناختمایی و ارزش معنامالتی      01/3/0011/م ح مور  11/1یامه شماره  -07

 کمیسیون ماده صد و قبوض یوسازی اعم از بدهی گذشته و حال برابر حدول ارائه شده، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و

تبادل یظر و با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور و شیوع ویروس کرویا و مشکالت اقتصادی و از طرفی به جهت تشویق شهرویدان 

به مشارکت در پروژه های شهری و با توجه به پیش بینی کاهش چشم گیر ساخت و ساز در سطح شهر با درخواست شنهرداری برابنر   

 آن اعالم موافقت یمود.جدول ارائه شده و تبصره های ذیل 

ف
دی

ر
 

 شرح موضوع
نوع 

 پرداخت

 مدت ارائه تخفیفات از زمان شروع مصوبه شوراي اسالمي شهر 

درصد اعمال تخفیف از زمان 

 شروع تا پایان مرداد ماه

درصد اعمال تخفیف از اول 

 تا پایان شهریور ماه

 011عوارض ساختمایی و ارزش معامالتی کمیسیون ماده  0
 )بیست درصد( %11 )سی درصد( %31 یقدی

 قبوض یوسازی اعم از بدهی گذشته و حال 1

 ، پرویده های توافقات، فروش زمین و چکهای برگشتی یمی گردد.11، جرایم کمیسیون ماده 011: تخفیفات فوق شامل ضرایب جرایم کمیسیون ماده 0تبصره 

 می گردد.  : تخفیفات فوق برای ادارات، دستگاه های اجرایی، بایک ها و موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و موارد مشابه ییز برابر جدول فوق اعمال1تبصره 

 ز تخفیف بهره مند شوید.: مودیایی که فیش یوسازی دریافت یکرده اید می توایند با مراجعه به یزدیک ترین دفتر پیشخوان و با پرداخت یقدی ا3تبصره 

شهرداری درخصوص درخواست مجنوز افتتناح حسنار درآمند و هزیننه بنرای        01/3/0011مور   01511/01/0011یامه شماره  -05

شهرداری و سازمایهای تابعه در بایکهای تجارت و ملت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر با درخواست شهرداری اعنالم  

 موافقت یمود.

شهرداری درخصوص پیشنهاد پیمان خواهر خوایدگی شنهر بجننورد بنا یکنی از      1/3/0011مور   05101/01/0011یامه شماره  -01

شهرهای کشور ارمنستان )ایروان( به منظور تبادل اطالعات و تجارر و توسعه مناسبتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، فنی و 

ری برای سرمایه گذاران داخلی و بهره گیری از ظرفیتهای سرمایه گذاران خارجی بین دو کشنور  سیاسی و ایجاد فرصتهای سرمایه گذا

 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر با پیشنهاد شهرداری اعالم موافقت یمود.

ینامبرده بنه سنمت    آقای علیرضا باغیقی عضو محترم شورا درخصوص ایتصنار   03/3/0011/ش مور  501/7/0011یامه شماره  -01

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استایداری خراسان شمالی و استعفاء از یمایندگی مردم در شورای اسالمی شهر بجنورد، موضوع در 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر ضمن تقدیر و تشکر از زحمات یامبرده در کسوت یمایندگی منردم در شنورای اسنالمی    

در دوره پنجم با استعفاء یامبرده اعالم موافقت یمود و مقرر شد فرمایداری محترم یسبت به ایجام فراینند قنایویی معرفنی    شهر بجنورد 

 عضو علی البدل به شورای اسالمی شهر اقدام الزم را بعمل آورد.

خصوص حمایت از کتار شعر غالمعلی جلیلی راینده تاکسی زرد درآقای درخواست  01/01/11/ش مور  3717/7/11یامه شماره  -01

منور    011صورتجلسنه شنماره    7شورا پس از بررسی و تبنادل یظنر و بنه اسنتناد بنند      ر در جلسه مطرح، سمَکرمایجی تحت عنوان اَ



در راستای ترویج فرهنگ بنومی و  از یامبرده  ریالمیلیون  11مبلغ  مذکور به کتار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با خرید 13/01/11

 اعالم موافقت یمود.سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری  محل بودجه محلی از

شهرداری درخصوص طرح امکایسنجی مرمت و بازسازی استخر شنهروید جهنت    1/3/0011مور   00750/01/0011یامه شماره  -71

منور    010صورتجلسنه شنماره    0و تبادل یظر و بنه اسنتناد بنند    پس از بررسی  شورادر جلسه مطرح،  0011ایجام فراخوان به سال 

 با درخواست شهرداری اعالم موافقت یمود.کمیسیون بریامه، بودجه و سرمایه گذاری  1/3/0011

درخواست کسبه دوشنبه و پنجشنبه بازار درخصوص عدم افزایش کرایه غرفنه   1/3/0011/ش مور  710/7/0011یامه شماره  -70

 0و بنه اسنتناد بنند    در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظنر   0311و پرداخت آن مطابق کرایه سال  0011ها در سال 

به جهت شرایط حاکم و شیوع ویروس کروینا بنا    کمیسیون بریامه، بودجه و سرمایه گذاری 1/3/0011مور   010صورتجلسه شماره 

 ل سال اعالم موافقت یمود.برای شش ماهه او 0311پرداخت اجاره غرفه ها به یر  
   با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت. 00:11جلسه ساعت   

 


