
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد 15/11/96مورخ  26صورتجلسه شماره 

 
در محل سالن جلسات شورا تشکیل و ابتدا  15/11/96رسمی روز یکشنبه مورخ پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه 

مام شهدا و جلسه با تالوتی چند از کالم ا... مجید شروع و سپس رییس شورا ضمن گرامیداشت مناسبتهای هفته بویژه ایام ا... دهه فجر و یاد شهدا و ا

ان شهردار محترم بجنورد و همچنین جناب سرهنگ فغانی و هیئت همراه، در ادامه فرمانده خیر مقدم به میهمان ویژه جلسه جناب آقای روح ا... براتی

مود و در محترم سپاه شهرستان بجنورد ضمن تبریک ایام ا... دهه فجرو ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت خود به جلسه ارائه ن

شریح نمود و در ادامه خواستار حمایت از اجرای طرح فوق به جهت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ادامه چگونگی اجرای طرح کرامت در محالت را ت

در سطح شهر برای حل مشکالت و معضالت اجتماعی درخصوص معرفی نمایندگانی از محل برای شناسایی معظالت و پیگیری حل آن از طریق 

 .طور جداگانه به دغدغه ها و نقطه نظرات خود در حوزه محالت مطالبی را به جلسه ارائه نمودندنامبردگان انجام گیرد. در ادامه هرکدام از اعضاء شورا ب

مع در پایان رییس شورا ضمن تشکر مجدد از حضور صمیمانه فرمانده محترم سپاه شهرستان بجنورد و همچنین هیئت همراه در پارلمان محلی و در ج

با تعامل و همکاری ایجاد شده بین سازمانها و شهروندان بتوانیم در جهت رفع موانع و مشکالت  منتخبین مردم، فرصت مقتنمی دانسته که بتوان

 .شهروندان گرامی با تهیه شناسنامه محلی در محالت قدم موثر برداریم و بتوانیم آنچه را شایسته مردم شریف شهر بجنورد است فراهم نماییم

میلیارد ریال )یک میلیارد تومان( جهت  10داری درخصوص کمک و مساعدت به مبلغ شهر 8/11/96مورخ  89137/10/96نامه شماره  (1

احداث زائرسرای خراسانیهای شمالی در مشهد مقدس در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به عام المنفعه بودن پروژه 

رد نظر به مشهد مقدس مراجعه می کنند با درخواست شهرداری بخصوص برای اقشار کم درآمد که برای زیارت و اقامت در زائرسرای مو

 .شهرداری پادار گردد اعالم موافقت نمود 96مشروط به اینکه اعتبار مذکور در بودجه سال 

فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم  10/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  12/11/96مورخ  90257/10/96نامه شماره  (2

 4/304واقع در کوچه شهید دستپاک نبش چهارراه سلطانی با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  490/2ان دلشاد تحت پالک ثبتی محمدخ

مترمربع که در مسیر تقاطع سلطانی و دستپاک می باشد مبنی بر تعیین دریافت خسارت و تسهیالت  36/31مترمربع و بعد از عقب نشینی 

رسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات در جلسه مطرح، شورا پس از بر

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

فی مابین شهرداری و خانم صغری  28/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  15/11/96مورخ  91284/10/96نامه شماره  (3

 نشینی عقب از بعد و مترمربع 07/136 نشینی عقب از قبل عرصه مساحت با  42پژگول بصورت قولنامه عادی واقع در کالته پیاز باقرخان 

ی بر تعیین دریافت مبن( 20 بند) 4/5/96 مورخ 5 ماده کمیسیون مصوبه به توجه با و گردیده تخریب جاری سال زلزله در که مترمربع 60/48

معوض در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط 

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

فی مابین شهرداری و خانم زهرا  12/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  15/11/96مورخ  91249/10/96نامه شماره  (4

 72/71واقع در بلوار آیت ا... بجنوردی با مساحت عرصه  4373/164تحت پالک ثبتی  1-5-75-56-1میرزایی حصاری با کد نوسازی 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  78/15ب ملک خود به متراژ مترمربع مبنی بر خرید حریم جوی واقع در ضلع غر

اریخ با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از ت

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای عبدالخالق  10/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  15/11/96مورخ  91295/10/96 نامه شماره (5

 150 نشینی عقب از قبل عرصه مساحت با  7بصورت قولنامه عادی واقع در بلوار والیت ناظرآباد  7-48-300-411رستگاری با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  60/127 نشینی عقب از بعد عرصه و مترمربع



تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این 

 .خواهد بودتوافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر 

فی مابین شهرداری و آقای مصطفی  22/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  15/11/96مورخ  91370/10/96نامه شماره  (6

 5/437واقع در شهرک ناوک ضلع شمال مجتمع پاسارگاد با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  2-55-100-1042رضایی با کد نوسازی 

متری و حریم سبز قرار داد مبنی بر دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح،  42مه عادی که کال در مسیر بازگشایی مترمربع بصورت قولنا

م شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعال

 .اریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودموافقت نمود، این توافق از ت

فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم  21/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  15/11/96مورخ  91365/10/96نامه شماره  (7

... بجنوردی با مساحت متری آیت ا 42واقع در بلوار  89/164عبدالحسین وحدانی با وکالت آقای علی اکبر وحدانی حصاری تحت پالک ثبتی

مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است و جهت تعیین و تکلیف سهم مالک و سهم شهرداری مبنی 10280عرصه قبل از عقب نشینی 

بر دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق 

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

فی مابین شهرداری و شرکت ابنیه  28/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  15/11/96مورخ  91364/10/96نامه شماره  (8

یان عباس داورپناه و آقای حمیدرضا علیزاده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با سازمان تخت طاووس با نمایندگی آقا

 .شهرداری اعالم موافقت نمود 28/9/96صورتجلسه توافقی مورخ 

و منصور شهرداری درخصوص پیشنهاد دو نفر آقایان مجتبی پارساپور معاونت فنی و زیربنایی  7/11/96مورخ  88258/10/96نامه شماره  (9

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با  14طالیی مدیر برنامه و بودجه بعنوان عضو عالی مقام شهرداری در کمیسیون ماده 

 .درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

چه های دارای نام قرار گرفته شورای نامگذاری درخصوص کوچه های بن بست فاقد نام که در داخل کو 14/11/96صورتجلسه مورخ  1بند  (10

اند بصورت شماره گذاری )سمت چپ زوج و سمت راست فرد( نامگذاری گردد و چنانچه سوابقی از درخواست اهالی همان کوچه جهت 

نامگذاری موجود است به همان نام نامگذاری گردد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند صورتجلسه شورای 

 .نامگذاری اعالم موافقت نمود

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم  90رعایت ماده  (11

 .االجراست

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه یافت 16لسه ساعت ج

  

 


