
 ی شهر بجنورددوره پنجم شورای اسالم 13/12/96مورخ  30صورتجلسه شماره 

  
در محل سالن جلسات شورا  13/12/96روز یکشنبه مورخ  16:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

سه را قرائت و تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت ایام هفته، دستور جل

 .پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

شهرداری درخصوص تهاتر مطالبات فی مابین شهرداری و اداره کل محترم آب منطقه ای  17/11/96مورخ  92434/10/96نامه شماره  (1

فی مابین اداره کل آب و منطقه  15/11/96ورخ خراسان شمالی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد صورتجلسه م

ریال به عنوان درآمد و هزینه در ردیف پروژه مرمت و حفظ و نگهداری  000/000/320/23ای استان خراسان شمالی و شهرداری با مبلغ 

 .فضای سبز لحاظ گردد، اعالم موافقت نمود؛ ضمناً مبلغ مذکور در متمم بودجه پادار گردد

فی مابین شهرداری و آقای ابوالقاسم  28/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  5/12/96مورخ  98838/10/96نامه شماره  (2

واقع در خیابان تختی روبروی انبار شرکت گاز با مساحت عرصه اولیه مجموع  154فرعی از  1564اکبری و شرکا تحت پالک ثبتی مشاعی از 

درخصوص تفکیک و  13/9/95مترمربع که دارای صورتجلسه توافقی مورخ  2550متری  4ایت گذر مترمربع و بعد از رع 5/2971قطعات 

تغییر کاربری می باشد و در حال حاضر جهت خرید سهم مسکونی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح 

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

 .خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای علیرضا و  15/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  5/12/96مورخ  98776/10/96نامه شماره  (3

مترمربع که در  48192ع در جاده گورستان جاوید با مساحت عرصه اصلی واق 4757/211/169غالمرضا ثائبی مالکین ملک تحت ثبتی 

کاربری فضای سبز عمومی واقع می باشد مبنی بر واگذاری ملک به شهرداری و دریافت معوض در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 

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

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای ابراهیم  14/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  5/12/96مورخ  98800/10/96نامه شماره  (4

اصلی واقع در خیابان طالقانی غربی نبش کوچه اختر با مساحت عرصه  208/155تحت پالک ثبتی  75-49-13-2-1کریمان با کد نوسازی 

متری واقع می باشد مبنی بر دریافت خسارت و معوض در قبال عقب نشینی  32مترمربع که کالً در مسیر گذر  20/177قبل از عقب نشینی 

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

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

فی مابین شهرداری و خانم شادی نقویان  8/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  5/12/96مورخ  98814/10/96نامه شماره  (5

 4واقع در خیابان امام رضا، امام رضای  92مفروز و مجزی از  6764/164تحت پالک ثبتی مشاعی  1-5-59-41-1ا کد نوسازی و شرکا ب

مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است مبنی بر تعیین و تکلیف سهم  3050با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  4نیکان  2انصار 

شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق  مالک و سهم شهرداری در جلسه مطرح،

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

فی مابین شهرداری و ورثه علیرضا  30/10/96تجلسه توافقی مورخ شهرداری درخصوص صور 5/12/96مورخ  98785/10/96نامه شماره  (6

اصلی واقع در جاده سنگ شکن جنب زمینهای تفکیکی زندان با مساحت عرصه  169فرعی از  212رزمی رضا تحت پالک ثبتی مشاعی 

با توجه به اجرای طرح تفصیلی و  مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 25/14307

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

 .بود



رداری و ورثه محمد خان فی مابین شه 21/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  6/12/96مورخ  99420/10/96نامه شماره  (7

تخفیف در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی  %30دلشاد درخصوص توافق انجام شده با اعمال 

 تخفیف نسبت به عوارض پروانه ساختمانی ملک معرفی شده توسط مالک لحاظ گردد و سپس %30و بازگشایی معابر مقرر نمود با اعمال 

از مبلغ پروانه ملک دوم کسر و باقیمانده مبلغ نقداً بحساب شهرداری واریز گردد با رعایت ضوابط  21/9/96مبلغ کل توافق انجام شده مورخ 

 .و مقررات شهرسازی با اصالحیه توافق مذکور اعالم موافقت نمود

فی مابین شهرداری و آقای بهمن  13/10/96قی مورخ شهرداری درخصوص صورتجلسه تواف 10/12/96مورخ  101085/10/96نامه شماره  (8

بخش دو واقع در زمینهای انصاری پشت دبستان علوی  169فرعی از  7313/6368تحت پالک ثبتی  5-33-29-198-1براتی با کد نوسازی 

است و در حال حاضر گذر به مالک واگذار شده  32با گذر  1391مترمربع که ملک مذکور از طریق مزایده سال  67/253با مساحت عرصه 

متری تقلیل یافته است مبنی بر بررسی خسارت وارده به مالک و دریافت تسهیالت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  20به 

ق از تاریخ ابالغ با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این تواف

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای حسین  24/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  24/10/96مورخ  100878/10/96نامه شماره  (9

صه قبل از عقب نشینی بصورت قولنامه عادی واقع در بلوار کشاورز کوچه سعادت با مساحت عر 7-50-43-7-1نودهی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  55/149مترمربع و بعد از عقب نشینی  45/177

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

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و ورثه جهانگیری  10/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  10/11/96مورخ  89684/10/96نامه شماره  (10

مترمربع که مشترکاً  29/176ساحت عرصه واقع در جاده تهران، باغ مطهری با م 826/155با وکالت خانم طیبه جهانگیری تحت پالک ثبتی 

تحت مالکیت شهرداری و مالک قرار دارد مبنی بر واگذاری سهم العرصه شهرداری به مالک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 

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

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و خانم نسرین  30/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  10/12/96مورخ  101026/10/96نامه شماره  (11

مترمربع که در زلزله  05/31با مساحت عرصه  129و  127واقع در خیابان طالقانی کوچه اختر پالک  3736/169قادری تحت پالک ثبتی 

سال جاری تخریب گردیده و کالً در مسیر میدانگاهی قرار دارد مبنی بر واگذاری کل ملک به شهرداری و دریافت معوض در جلسه مطرح، 

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

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

فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم  30/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  9/12/96مورخ  100781/10/96نامه شماره  (12

مترمربع که در  30/212ان امام خمینی غربی کوچه شهید نجفی با مساحت عرصه واقع در خیاب 3736/169محمد ندیمی تحت پالک ثبتی 

متری قرار دارد مبنی بر واگذاری کل ملک به شهرداری و دریافت معوض در جلسه  32زلزله سال جاری تخریب گردیده و کالً در مسیر گذر 

ازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و ب

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

فی مابین شهرداری و آقای امان  10/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  9/12/96مورخ  100768/10/96نامه شماره  (13

بصورت قولنامه عادی واقع در جوادیه کوچه محمدیان با مساحت  6-42-35-521ا وکالت آقای ابراهیم مجرد با کد نوسازی صحت محمدی ب

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با  92/90عرصه قبل از عقب نشینی

ایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگش

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود



فی مابین شهرداری و آقای چمن  30/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  13/12/96مورخ  102305/10/96نامه شماره  (14

مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در  04/6407ت قولنامه عادی واقع در پشت شهرک حکمت با مساحت عرصه آرا و شرکا بصور

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 

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

 
فی مابین شهرداری و آقای علیشان  8/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  13/12/96مورخ  101960/10/96نامه شماره  (15

عرصه قبل از عقب نشینی با مساحت  3بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان میدان بار اشراق  1-7-99-279-1امجدی با کد نوسازی 

 19مترمربع مبنی بر رعایت عقب نشینی و دریافت اضافه ارض بصورت حریم جوی به متراژ  21/102مترمربع و بعد از عقب نشینی  26/126

یلی مترمربع واقع در ضلع شمال ملک خود به عنوان خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفص

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

 .بود

ات به بلوک آرام به نام خیابان مالی منتهی خیابان نامگذاری درخصوص بجـنـورد شـهرداری 27/6/96  مورخ 50498/10/96نامه شماره  (16

شورای نامگذاری با نامگذاری  30/10/96صورتجلسه مورخ  6نامگذاری گردد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .مکان تقاطع خیابان اروند و قیام به نام چهارراه مالیات اعالم موافقت نمود

ور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کش 90رعایت ماده  (17

 .االجراست


