
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۱۳صورتجلسه شماره 

  

در محل سالن جلسات  ۲۱/۸/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

ض خیر مقدم و گرامیداشت ایام هفته، دستور شورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس نائب رییس شورا ضمن عر

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

فی مابین شهرداری  ۵/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۶۶۰۹۶/۱۰/۹۶نامه شماره  (۱

واقع در کوی ایثارگران حاشیه  ۱۳۰۷/۱۲۹پالک ثبتی تحت  ۲-۵۵-۱۰۰-۸۸۰-۱و آقای محمد گریوانی با کد نوسازی 

متر مربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از  ۱۰/۱۰۱متری با مساحت عرصه  ۱۶

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

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

فی مابین شهرداری  ۲۵/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۱/۸/۹۶مورخ  ۶۳۳۸۶/۱۰/۹۶نامه شماره  (۲

آخر کوچه اقبال با مساحت  ۶ و خانم ام البنین دیوبند بصورت قولنامه عادی واقع در ضلع جنوب فرودگاه خیابان وحدت

متری مبنی بر تعیین تکلیف مالکین در جلسه مطرح، شورا پس از  ۱۶متر مربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۱۶۵عرصه 

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

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

فی مابین شهرداری  ۶/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۶۶۰۴۲/۱۰/۹۶نامه شماره  (۳

ه واقع در خیابان کشاورز کوچ ۷۷۲/۱۵۵تحت پالک ثبتی  ۷-۵۰-۳۶-۱۱-۱و آقای سهراب رفیق دوست با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت  ۶۰/۱۰۳متر مربع و بعد از عقب نشینی  ۱۲۶بشارت با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 

عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی 

شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه  معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات

 .ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری  ۲۵/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۶۶۱۱۴/۱۰/۹۶نامه شماره  (۴

از جوادیه  ۱۳قطعه شماره  و آقایان محمد علی حسین زاده و حسین ابراهیم پور مبنی بر خرید سهم العرصه شهرداری

در جلسه مطرح، شورا  ۲/۳/۹۲متر با کاربری کارگاهی مطابق صورتجلسه مورخ  ۲۰۰اراضی آلومینیوم کاران به مساحت 

قانون مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک  ۱۰پس از بررسی و تبادل نظر با توافق مذکور با رعایت ماده 

اعالم موافقت نمود. این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد  ۲۸/۸/۷۰شهرداری مصوب و اراضی مورد نیاز 

 .بود

فی مابین شهرداری  ۲۵/۷/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۶۶۱۴۳/۱۰/۹۶نامه شماره  (۵

از جوادیه اراضی آلومینیوم کاران  ۷۳و ۷۲ و آقای حسین حصاری مبنی بر خرید سهم العرصه شهرداری قطعه شماره

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  ۲/۳/۹۲متر با کاربری کارگاهی مطابق صورتجلسه مورخ  ۳۰۰به مساحت 



قانون مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز  ۱۰نظر با توافق مذکور با رعایت ماده 

 .اعالم موافقت نمود. این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود ۲۸/۸/۷۰مصوب  شهرداری

و پیرو صورتجلسه  ۱۳/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۶۶۱۰۶/۱۰/۹۶نامه شماره  (۶

تحت پالک ثبتی باقیمانده  ۴-۲۴-۳۶-۱۷-۱فی مابین شهرداری و آقای محمدرضا صداقت با کد نوسازی  ۱۴/۱۲/۹۵

متر مربع و بعد  ۳۵/۲۸۰با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۵واقع در خیابان دهخدا نبش دهخدای  ۱۵۷/۸۴/۱۷۲

مترمربع مبنی بر خرید اضافه عرض واقع در ضلع غرب ملک خود در جلسه مطرح، شورا پس  ۳۵/۲۵۵از عقب نشینی 

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

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

ی فی مابین شهردار ۱۱/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۶۶۰۶۴/۱۰/۹۶نامه شماره  (۷

و سید کاظم حسینی معصوم بصورت قولنامه عادی واقع در کمربندی مدرس راه حمزانلو با مساحت عرصه قبل و بعد 

مترمربع با کاربری زراعی و کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در  ۱/۷۸۲و ۱۵۰۰از عقب نشینی به ترتیب 

ی طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرا

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

شهرداری درخصوص اتمام مهلت داده شده به شرکت تعاونی مسکن بهداری  ۱۱/۸/۹۶مورخ  ۶۳۴۱۱/۱۰/۹۶نامه شماره  (۸

ابت پرداخت حق السهم اعضاء شرکت تعاونی مذکور به شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با ب

  .اعالم موافقت نمود ۱۳۹۶تمدید پرداخت حق السهم اعضاء شرکت تعاونی تا پایان سال 

عملیات خدمات شهری شهرداری درخصوص پیش نویس قرارداد اجرای  ۲۹/۷/۹۶مورخ  ۵۹۵۶۱/۱۰/۹۶نامه شماره  (۹

 ۳شامل جمع آوری و انتقال زباله سطح شهر بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند 

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با تمدید قرارداد سازمان پسماند با  ۲۰/۸/۹۶مورخ  ۳صورتجلسه شماره 

 .زایش نسبت به قرارداد قبلی اعالم موافقت نموداف %۲۵با  ۱/۷/۹۶شهرداری بجنورد از تاریخ 

قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  ۹۰رعایت ماده  (۱۰

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

 


