
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 14/5/1211مورخ  412شماره  صورتجلسه رسمي
شهوبس مهور    سهس  روز  01:11سهاع    پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهرر جنوهوردج سل هس رسه ی    

 در محل سالن ه ایش شورا تشکیل گردید. 01/5/0011

و سپس رییس شورا آقای مرودس مح دی ض ن خیر مقدم جس حاضرین در  سل س جا تالوت آیاتی چود از کالم ا... منید آغاز

سل س کس جا حضور مر ان دعوت شده جس سل س آقای مرودس ههادی زارعهی شهرردار محتهرم جنوهورد و منهاوتین محتهرم و        

 مواردی را جا موضوع سل س مطرح ت ود.  جه چوین گرامیداش  مواسبترای ایام هفتس

گزارش در ادامس سل س شرردار محترم گزارش ع لکرد شررداری از اقدامات اتنام شده در حوزه مدیری  شرری تشریح و 

 مب وطی را جیان داشتود. 

 سپس ریاس  شورا جا طرح و قرائ  تامس ها و پس از جررسی و تبادل تظرج تص ی اتی جشرح ذیل اتخاذ گردید: 

هیات محتهرم تطبیهد درخصهوص     محترم درخصوص اعالم تظر فرماتداری 01/5/0011مور   0111/0/0010تامس ش اره  -0

مههور   112صورتنل ههس شهه اره  05جوههد  0تبصههره شههورا جهها موضهوع   13/0/0011مههور   101 صورتنل ههس شهه اره  3جوهد  

یهس ملهب جها    جس موظور افزایش میزان تراکم و سطح اشغال و سایر ت ریالت متنلقس جر مبوای م اح  عرصهس اول  02/3/0011

مندداً در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تبادل تظر جر مصوجس خود اصهرار ورزیهده و درخواسه      توسس جس تنریض امالکج

 ارساع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می جاشد.

هیات محتهرم تطبیهد درخصهوص     محترم درخصوص اعالم تظر فرماتداری 01/5/0011مور   0111/0/0010تامس ش اره  -1

استفاده جریوس از محوطس جاز من وعس مررجاتو و کوترل دقید شورا جا موضوع  13/0/0011مور   101 صورتنل س ش اره  5جود 

مندداً در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تبادل تظهر جهر مصهوجس خهود      جر رف  و آمد جس داخل جرای خدمات پیشورادیج

 رخواس  ارساع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می جاشد.اصرار ورزیده و د

 مهاجین  فهی  12/0/0011 مور  توافقی صورتنل سدرخصوص شررداری  6/5/0011مور   31221/01/0011تامس ش اره  -3

خیاجان طالقهاتی  واقع در  0-10-0113-0112-10قولوامس عادی جا کد توسازی  مالب ملبآقای اجراهیم کاوه پور و  شررداری

مهاده   0درخواس  تقاضای تنیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود جس محدوده طبد تبصهره  جر غرجیج کوچس شرید پاکزاد مبوی 

طهی شهدن فرایوهد    جا توسس جس و سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تبادل تظر موضوع در واحد قاتون تنیین وضنی  امالکج 

جا رعای  پیوس (  12/0/0011)صورتنل س توافقی مور  ی طرح تفصیلی و جازگشایی مناجر جا توافد مذکور اسرا ضرورت اتنام شده و

 .اعالم موافق  ت ودج این توافد از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه منتبر خواهد جودضواجط و مقررات شررسازی 

 مهاجین  فهی  1/0/0011 مهور   تهوافقی  صورتنل سدرخصوص شررداری  6/5/0011مور   31210/01/0011تامس ش اره  -0

کوی امام رضهاج  واقع در  11010115011110قولوامس عادی جا کد توسازی  مالب ملبآقای امیر ح ین فصیحی و  شررداری

سل س مطرحج موضوع در درخواس  تقاضای تنیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود جس محدوده خدماتیج جر کوچس م ند مبوی 

اسرای طرح تفصیلی و جازگشایی مناجر جها   ضرورت اتنام شده وطی شدن فرایود جا توسس جس و شورا پس از جررسی و تبادل تظر 

اعالم موافق  ت ودج ایهن توافهد از   جا رعای  ضواجط و مقررات شررسازی پیوس (  1/0/0011)صورتنل س توافقی مور  توافد مذکور 

 .س ماه منتبر خواهد جودتاریخ اجالغ جس مدت س

 مهاجین  فهی  12/0/0011 مور  توافقی صورتنل سدرخصوص شررداری  6/5/0011مور   31211/01/0011تامس ش اره  -5

واقهع در   0-11-0132-0116جها کهد توسهازی     2002/055/1پالک ثبتهی   مالب ملبآقای رمضان وطن دوس  و  شررداری

درخواس  تقاضای تنیین تکلیهف و پرداخه    جر خیاجان امام خ یوی غرجی جلوار تیروگاه کوچس شرید مح دی )موسوی( مبوی 

سل س مطرحج شورا پس از جررسی و موضوع در ماده واحد قاتون تنیین وضنی  امالکج  0عوارض ورود جس محدوده طبد تبصره 



اسهرای طهرح تفصهیلی و جازگشهایی منهاجر جها توافهد مهذکور          ضهرورت  ده واتنام شطی شدن فرایود جا توسس جس و تبادل تظر 

اعالم موافق  ت ودج این توافد از تاریخ اجالغ جس جا رعای  ضواجط و مقررات شررسازی پیوس (  12/0/0011)صورتنل س توافقی مور  

 .مدت سس ماه منتبر خواهد جود

 مهاجین  فهی  11/3/0011 مهور   توافقی صورتنل سدرخصوص شررداری  6/5/0011مور   31221/01/0011تامس ش اره  -6

 03حصهار شهیرعلی   واقهع در   11010115011111قولوامس عادی جا کد توسازی  مالب ملبآقای مختار قدی ی و  شررداری

سل س مطرحج شورا پهس از جررسهی و   موضوع در درخواس  تقاضای تنیین تکلیف عوارض ورود جس محدوده خدماتیج جر مبوی 

اسهرای طهرح تفصهیلی و جازگشهایی منهاجر جها توافهد مهذکور          ضهرورت  اتنام شده وطی شدن فرایود جا توسس جس و تبادل تظر 

اعالم موافق  ت ودج این توافد از تاریخ اجالغ جس جا رعای  ضواجط و مقررات شررسازی پیوس (  11/3/0011)صورتنل س توافقی مور  

 .سس ماه منتبر خواهد جودمدت 

میلیون ریهال   51م اعدت مالی جس مبلغ شررداری درخصوص ک ب و  00/5/0011مور   30161/01/0011تامس ش اره  -2

ج موضوع در سل س مطرحج شورا جرگزاری م اجقات هیأت ورزشرای جی اران خاص و پیوتد اعضاء استان خراسان ش الی سر جس 

 اعالم موافق  ت ود. درخواس  شررداریپس از جررسی و تبادل تظر جا 

مترمرجهع و   151شررداری درخصوص سات ایی ملب جا م اح  عرصهس   01/5/0011مور   30031/01/0011تامس ش اره  -2

موس هس خیریهس جهال الحهوائی شهرید اح هد       مترمرجع واقع در اتترای خیاجان قیام سوب خودق سر  واگذاری جس  010اعیان 

گریواتی )جا حفظ مالکی  شررداری( جصورت موق  جس مدت دو سالج در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تبادل تظر ض ن 

 اعالم موافق ج مقرر شد تا زمان تخریب سر  جازگشاییج در اختیار خیریس فوق قرار گیرد.

  بر عظیم شأن اسالم خات س یاف .جا ذکر صلوات جر پیام 00:11سل س ساع  
 


