
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۷/۸/۹۶مورخ  ۱۱صورتجلسه شماره 

  

در محل  ۷/۸/۹۶روز یکشنبه مورخ  ۱۶:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

. مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت ایام سالن جلسات شورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا..

 .هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

فی مابین شهرداری و  ۴/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۶/۸/۹۶مورخ  ۶۱۸۶۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۱

بصورت قولنامه عادی واقع در ناظرآباد، ناظرآباد  ۷-۴۸-۳۰۰-۳۴۷-۱ی و شرکا با کد نوسازی خانم روضه گل حمید

متری واقع می باشد مبنی بر دریافت  ۳۲مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۱/۱۱۹سمت چپ با مساحت عرصه  ۱۵

ی و بازگشایی معابر با اصالحیه معوض در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیل

توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد 

 .بود

فی مابین شهرداری  ۱۵/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۶/۸/۹۶مورخ  ۶۱۷۴۷/۱۰/۹۶نامه شماره  (۲

واقع در بلوار معلم، پشت  ۱۳۲۳/۱۲۹۸/۱۷۱تحت پالک ثبتی  ۴-۲۷-۲۷-۹۹-۱.. ناصری با کد نوسازی و آقای حبیب ا.

مترمربع  ۲۵/۱۰۹و ۸۵/۱۱۳با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب  ۲۰ پرسی گاز اکبر جوجه رضوی 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  مترمربع در ۴۰/۱۹مبنی بر خرید اضافه عرض واقع در ضلع غرب ملک خود به متراژ 

و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات 

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

فی مابین شهرداری  ۱۶/۳/۹۶درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ شهرداری  ۱/۸/۹۶مورخ  ۶۰۱۷۲/۱۰/۹۶نامه شماره  (۳

اصلی واقع در ملکش روبروی شرکت تعاونی با مساحت  ۱۲۹فرعی از  ۴۶و آقای قربانعلی ملکشی تحت پالک ثبتی 

مترمربع با کاربری زراعی و کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه  ۸۵/۲۸۳۸عرصه قبل از عقب نشینی 

شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با  مطرح،

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

فی مابین شهرداری  ۱۱/۷/۹۶تجلسه توافقی مورخ شهرداری درخصوص صور ۳۰/۷/۹۶مورخ  ۵۹۸۶۱/۱۰/۹۶نامه شماره  (۴

پالک  ۵۸بصورت قولنامه عادی واقع در کالته پیاز، باقرخان  ۴-۲۷-۲۰۰-۷۲۵۱و آقای رضا وطن پرست با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت  ۲۷/۱۲۹مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۸۲/۲۰۶با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۸

ت در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح خسارت و تسهیال

تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری  ۲۸/۳/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱/۸/۹۶مورخ  ۶۰۴۰۵/۱۰/۹۶نامه شماره  (۵

واقع در ضلع جنوبی  ۱۶۴فرعی از  ۸۱و ورثه شهربانو نامور حصاری با وکالت آقای قنبر میرزایی دارای سند مشاعی 



گرفته است و سهم مترمربع که تفکیک عرصه صورت  ۶/۴۳۳۶متری حصار با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۴۲

 ۳۹/۳۱به مساحت  ۳مالک و سهم شهرداری نیز مشخص شده است مبنی بر خرید سهم العرصه شهرداری در قطعه 

مترمربع به قیمت مجموعاً  ۳۹/۳۱پالک مذکور به مساحت  ۳مترمربع فارغ از قیمت کارشناسی سهم شهرداری در قطعه 

ک واگذار گردد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ریال )چهارده میلیون تومان( به مال ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰

با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت 

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

مطرح، شورا پس  شهرداری درخصوص متقاضیان امالک زلزله زده در جلسه ۱/۸/۹۶ مورخ ۶۰۳۸۷/۱۰/۹۶نامه شماره  (۶

 .اعالم موافقت نمود ۱۳۹۶تأکید و به لحاظ اعمال مهلت تا پایان سال  ۲/۷/۹۶از بررسی و تبادل نظر به مصوبه مورخ 

مطرح، شورا پس از  شهرداری درخصوص اصالح بودجه عمرانی در جلسه ۲۹/۷/۹۶مورخ  ۵۹۴۶۴/۱۰/۹۶نامه شماره  (۷

ریال )دویست و شصت  ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۲بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری به منظور افزایش بودجه به مبلغ 

 ۳۰۷۰۱۰۰۰۰۲میلیون تومان( به ردیف بودجه پروژه تعمیرات ، نگهداری ابنیه، تاسیسات و مبلمان شهری به شماره 

 .اعالم موافقت نمود

انجمن ام اس خراسان شمالی مبنی بر درخواست قرار دادن تبلیغات پل  ۶/۸/۹۶ام اس مورخ /۲۸۶۲/۹۶نامه شماره  (۸

منظور تأمین داروهای بیماران بی بضاعت در جلسه مطرح، شورا پس از  ۱۳۹۶شهرک حکمت در بلوار والیت در سال 

 .بررسی و تبادل نظر با درخواست فوق به مدت یکسال اعالم موافقت نمود

شهریور  ۱۷فرمانداری محترم درخصوص درخواست اهالی محترم خیابان  ۱۷/۴/۹۶مورخ  ۱۵۳۹/۱/۴۱۲۱ماره نامه ش (۹

شهریور( بنام شهید محمد یزدانی مقدم و از  ۱۷مبنی بر نامگذاری کوچه از سمت شرقی )خیابان  ۳۰جنوبی کوچه 

از بررسی و تبادل نظر و به استناد  سمت غربی )خیابان شهید بهشتی( بنام شهید دستپاک در جلسه مطرح، شورا پس

 .شورای نامگذاری اعالم موافقت نمود ۲۲/۷/۹۶صورتجلسه مورخ  ۱بند 

اداره کل محترم پست درخصوص نامگذاری تقاطع بلوار امام خمینی و خیابان  ۲۷/۷/۹۶مورخ  ۳۰۰۰/۸۵۳۷نامه شماره  (۱۰

ت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و شهریور جنوبی )چهارراه باسکول سابق( به نام چهارراه پس ۱۷

 .شورای نامگذاری اعالم موافقت نمود ۲۲/۷/۹۶صورتجلسه مورخ  ۶به استناد بند 

قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  ۹۰رعایت ماده  (۱۱

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

 


