
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 6/5/1011مورخ  312شماره  صورتجلسه رسمي
شالربم مالور    چ ارروز  01:11سالاع    پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالممی شال ر نورالوردل هلرالم رسال ی     

 در محل سالن ه ایش شورا تشکیل گردید. 6/5/0011

ض ن خیر مقدم نم حاضرین در  لهلرم نا تموت آیاتی چرد از کمم ا... موید آغاز و سپس رییس شورا آقای م ردس مح دی 

مرتخال   ترم مح اعضایدعوت شده نم هلرم آقای م ردس هادی زارعی ش ردار محترم نورورد و  انهلرم کم نا حضور م  ان

 مواردی نشرح ذیل مطرح گردید:و ه چرین گرامیداش  مراسبت ای ایام هفتم دوره ششم شورای اسممی ش ر نورورد 

 مالانین  فالی  30/3/0011 مور  توافقی صورتولرمدرخصوص ش رداری  5/5/0011مور   39333/01/0011نامم ش اره  -0

نالا کالد    9نخش  31اصلی مفروز و موزا از  070فرعی از  9069پمک ثبتی  مالک ملکآقای قاسم رحی ی مطلق و  ش رداری

ل 00متری ش دال فرعی کمتم پیازل کوچم ناقرخانل نن نرال  ناقرخالان    39خیانان واقع در  10-93-0106-013911نوسازی 

ه واحالد قالانون   مالاد  0درخواس  تقاضای تعیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نم محدوده طبالق تبصالره   نر مبری  513پمک 

 انوالام شالده و  طی شدن فرایرد نا توهم نم و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر موضوع در تعیین وضعی  اممکل 

نالا رعایال  ضالوان  و    پیوسال     30/3/0011)صورتولرم توافقی مور  اهرای طرح تفصیلی و نازگشایی معانر نا توافق مذکور  ضرورت

 .موافق  ن ودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نوداعمم مقررات ش رسازی 

 مالانین  فالی  00/3/0011 مور  توافقی صورتولرمدرخصوص ش رداری  3/5/0011مور   30309/01/0011نامم ش اره  -9

امام خ یری غرنالیل  واقع در  19130100015910قولرامم عادی نا کد نوسازی  مالک ملکآقای مح ود موحدی و  ش رداری

موضالوع  درخواس  تقاضای تعیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نم محدوده خالدماتیل  نر نرسیده نم دوراهی میدان نار مبری 

اهرای طرح تفصالیلی و   ضرورت انوام شده وطی شدن فرایرد نا توهم نم و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر در 

اعالمم موافقال    نا رعای  ضوان  و مقررات ش رسازی پیوس    00/3/0011)صورتولرم توافقی مور  کور نازگشایی معانر نا توافق مذ

 .ن ودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نود

 مالانین  فالی  6/0/0011 مالور   تالوافقی  صورتولرمدرخصوص ش رداری  3/5/0011مور   30773/01/0011نامم ش اره  -3

واقالع در   19130107010311نا کد نوسازی  9939/97/095پمک ثبتی  مالک ملکخانم پروین سلطانی مقدم و  ش رداری

موضوع درخواس  تقاضای تعیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نم محدوده خدماتیل نر مبری  09اح د آنادل همل آل اح د 

اهرای طرح تفصالیلی و   ضرورت انوام شده ودن فرایرد طی شنا توهم نم و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر در 

اعالمم موافقال    نا رعای  ضوان  و مقررات ش رسالازی  پیوسال     6/0/0011)صورتولرم توافقی مور  نازگشایی معانر نا توافق مذکور 

 .ن ودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نود

 مالانین  فالی  01/3/0011 مور  توافقی صورتولرمدرخصوص ش رداری  3/5/0011مور   30607/01/0011نامم ش اره  -0

ملکالشل خیانالان   واقالع در   19910157000711قولرامالم عالادی نالا کالد نوسالازی       مالک ملکآقای رضا نیرتانی و  ش رداری

هلرالم مطالرحل   موضالوع در  نم محدوده خالدماتیل   درخواس  تقاضای تعیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورودنر ایثارگران مبری 

اهرای طرح تفصیلی و نازگشایی معانر نالا   ضرورت انوام شده وطی شدن فرایرد نا توهم نم و شورا پس از نررسی و تبادل نظر 

توافالق از  اعمم موافق  ن ودل این نا رعای  ضوان  و مقررات ش رسازی پیوس    01/3/0011)صورتولرم توافقی مور  توافق مذکور 

 .تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نود

 مالانین  فی 00/00/0333 مور  توافقی صورتولرمدرخصوص ش رداری  3/5/0011مور   30601/01/0011نامم ش اره  -5

واقالع در   19910173019011نا کد نوسالازی   010/9057/093پمک ثبتی  مالک ملکخانم سکیرم علی آنادی و  ش رداری

موضالوع در  درخواس  تقاضای تعیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نالم محالدوده خالدماتیل    نر مبری  00ملکشل سیدالش دا 



اهالرای طالرح تفصالیلی و     ضالرورت  انوام شده وطی شدن فرایرد نا توهم نم و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر 

اعمم موافقال   نا رعای  ضوان  و مقررات ش رسازی پیوس    00/00/0333 )صورتولرم توافقی مور نازگشایی معانر نا توافق مذکور 

 .ن ودل این توافق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه معتبر خواهد نود

فالرو  یالک نالا      00ش رداری درخصوص صورتولرم ک یرالیون مالاده    5/5/0011مور   39500/01/0011نامم ش اره  -6

نم ه راه گزار  توهی ی و صورتولرم توافقات و کارشراسی  01رجل تقاطع ه  وری مغازه واقع در خیانان فردوسیل کوچم ای

 قی   در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر نا درخواس  ش رداری اعمم موافق  ن ود.

ش رداری درخصوص معرفی آقای محرن روشن ض یر )سرپرس  معاون   0/5/001مور   39003/01/0011نامم ش اره  -7

وسعم مدیری  و مرانع  و خانم مریم حصاری )سرپرس  اداره خزانم داری  نزد نانالک هالا نالم شالرح رزومالم و صالاحبان امضالا        ت

حران ای خزانم )ت رکز وهوه خزانم درآمد ع ومیل ت رکز وهالوه درآمالدهای اختصاصالی و ت رکالز وهالوه سالپرده  در اهالرای        

ع لیالات   7مالاده   0و 7تفویض اختیالار و نرالد    5ترم کشور نرانر ماده دستورالع ل خزانم داری در ش رداری ها انمغی وزیر مح

 خزانم داری دستورالع ل مذکور در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر نا درخواس  ش رداری اعمم موافق  ن ود.

ثب  شده در دنیرخانم شورا درخصوص استعمم ن الا  خالدمات حرانرسالی     6/5/0011/  مور  350/5/0011نامم ش اره  -0

ش رداری نورورد و شورای اسممی ش ر نورورد موضوع در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر و طی  0011سال 

وهالان ایرانیالان نالرای    شدن فرایردهای قانونی نا انتخا  و انعقاد قرارداد شورا نا موسرم حرانرسی و خدمات مدیری  آیالین پ  

 ریال اعمم موافق  ن ود. 111/111/795ش رداری و شورا نا قی   استعمم شده نم مبلغ  0011حرانرسی سال 

ش رداری درخصوص صورتولرم ک یریون تحویل زمین و تفاهم نامم فی  5/5/0011مور   39333/01/0011نامم ش اره  -3

اران خاص و پیوند اعضا خراسان ش الی مبری نر اختصاص زمین پتانک نرای مانین ش رداری نورورد و هیأت ورز  های نی 

فعالی  و نرگزاری مرانقات ورزشی نی اران خاص واقع در خیانان حریری معصومل پارک نور )قطعم یک طبق کروکی پیوس   

 افق  ن ود.نم مدت یک سال در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر نا درخواس  ش رداری اعمم مو

درخواس  آقای مح د رضالا وحالدت درخصالوص اصالمح طالرح )پالویش        5/0/0011/  مور  737/5/0011نامم ش اره  -01

  مبری نر اصمح اهرای فاز نخر  آن کم شالامل  9/3/0011مور   916صورتولرم ش اره  7نوروردل ش ر سبز  )پیرو مصونم 

سبزل مع اری سبز و ح ل و نقل سبز و انوام آن در نازه زمانی سم ماه تدوین محتوا در چ ار حوزه فضا و مرظر سبزل پر اند 

 نوده در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر نا درخواس  مذکور اعمم موافق  ن ود.

کانون ناشروایان استان خراسان ش الی درخصوص ت دید مکالان کالانون مالذکور     6/5/0011مور   37/0011نامم ش اره  -00

ر خیانان سید ه ال الدین اسد آنادی در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل نظر نا ت دید مکان مذکور نم مدت واقع د

 یک سال مشروط نم تخلیم مکان مورد نظر در هر زمانی کم ش رداری اعمم ن ایدل اعمم موافق  ن ود.

  اف .نا ذکر صلوات نر پیامبر عظیم شأن اسمم خات م ی 00:11هلرم ساع  
 


