
 شورای اسالمی شهر بجنورد پنجمدوره  ۹/۲/۹۷مورخ  ۳۷صورتجلسه شماره 

در محل  ۹/۲/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

ورا ضمن خیر مقدم و گرامی سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس ش

داشت ایام هفته و مناسبت والدت حضرت علی اکبر )ع( روز جوان، روز کارگر و بویژه نهم اردیبهشت ماه روز شوراها را تبریک 

 .گفته و در ادامه دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید
 

شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و آقای محمد یاری  ۸/۲/۹۷ مورخ ۱۰۴۳۵/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

متری شهدا خیابان کشاورز، کوچه  ۳۲اصلی واقع در خیابان  ۱۵۵از  ۴۲۴تحت پالک ثبتی  ۷-۵۰-۲۳-۴-۰۱با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر  ۵۰/۱۹۱و  ۱۰/۲۰۳با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب  ۹شهید مظفر حسین زاده پالک 

دریافت عوارض ورود به محدوده 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 

 .هد بودخوا
 

شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و خانم مهری رجب  ۸/۲/۹۷مورخ  ۱۰۴۰۴/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

بخش یک واقع در خیابان طالقانی شرقی نبش  ۶۰/۱۱۳/۴۶۵و  ۱۱۶/۴۶۵تحت پالک ثبتی  ۵-۲۹-۴-۱-۱زاده با کد نوسازی 

متری  ۱۶متری جنوب و  ۲۴مترمربع و بعد از رعایت گذر  ۲۹/۱۳۴۳نشینی  کوچه شهید علیزاده با مساحت عرصه قبل از عقب

مترمربع و درخواست مالک مبنی بر احداث بنا بصورت مجتمع تجاری پاساژ  ۷۵/۱۱۴۹متری شمال غرب به مساحت  ۶غرب و 

رح تفصیلی و بازگشایی و استفاده ملک بصورت تجاری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای ط

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
 

شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و آقای غالمحسین  ۸/۲/۹۷مورخ  ۱۰۴۳۹/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

واقع در خیابان جمهوری حدفاصل خیابان  ۱۸۱/۶۳۷/۸۵۸/۱۶۴تحت پالک ثبتی  ۱-۲-۱۴-۱۷-۱ن پور با کد نوسازی آریا

مترمربع مبنی بر دریافت  ۳/۱۹۰مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۳/۴۰۹تربیت و فردوسی با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 

بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی تسهیالت در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از 

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
 

ی مابین شهرداری و آقای مهدی شاکری شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی ف ۸/۲/۹۷مورخ  ۱۰۴۱۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۴

اصلی واقع در کالته کوره، کوی امام هادی  ۱۶۹از  ۱۲۰۶-۴۸۹۶تحت پالک ثبتی  ۰۴-۲۷-۲۰۰-۱۲۳۲-۰۱با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به  ۶۵/۱۸۶و  ۱۰/۲۰۴با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب  ۷۸پالک 



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

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

وص صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و آقای قدرت ا... شهرداری درخص ۲۵/۱۱/۹۷مورخ  ۹۴۹۸۶/۱۰/۹۶نامه شماره  -۵

مبنی بر واگذاری ملک خود  ۴/۳/۹۵کریمی بصورت قولنامه عادی واقع در صادقیه اول چهارراه اصلی که دارای توافقنامه مورخ 

ا توجه به اجرای طرح متری قرار دارد و دریافت معوض در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ب ۱۶که در مسیر گذر 

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
 

مسئول محترم ثبت شده در دبیرخانه شورا درخصوص درخواست آقای ریحانی  ۶/۲/۹۷ش مورخ /۲۴۶/۵/۹۷نامه شماره  -۶

هیأت مردمی و جوان فاطمیون بجنورد مبنی بر مساعدت جهت هزینه های جشن میالد امام حسین )ع( مطرح، شورا پس از 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با پرداخت و مساعدت  ۸/۲/۹۷مورخ  ۲۴صورتجلسه شماره  ۲بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .از محل اعتبارات فرهنگی شهرداری اعالم موافقت نمود مبلغ ده میلیون ریال به هیأت فوق
 

ثبت شده در دبیرخانه شورا درخصوص درخواست آقای هجرتی رییس محترم  ۱/۲/۹۷ش مورخ /۲۰۶/۵/۹۷نامه شماره  -۷

هیئت شطرنج استان مبنی بر کمک و مساعدت مالی برای برگزاری مسابقات هیئت شطرنج استان در جلسه مطرح، شورا پس 

میلیون ریال به هیأت فوق از محل اعتبارات فرهنگی شهرداری اعالم  ۱۵بررسی و تبادل نظر با پرداخت و مساعدت مبلغ  از

 .موافقت نمود
 

شهرداری درخصوص درخواست مدیر مرکز معاینه فنی خودرو آقای معینی  ۲۴/۱۲/۹۶مورخ  ۱۰۷۶۰۹/۱۰/۹۶نامه شماره  -۸

آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مبنی بر  ۳عمل ماده دستورال ۲۱با توجه به ماده قانونی 

صورتجلسه شماره  ۵عدم دریافت حق السهم توسط شهرداریها در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

عوارض پروانه ساخت و عوارضات قانونی احداث مرکز کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری در صورتیکه  ۳/۲/۹۷مورخ  ۳۹

از آقای معینی دریافت شده است و از بابت ایجاد مرکز خودرو تسهیالتی دریافت ننموده اند هیچگونه وجهی از ایشان منبعد 

 .دریافت نگردد اعالم موافقت نمود
 

کت تعاونی مسکن شبکه بهداشت بجنورد شهرداری درخصوص درخواست شر ۲۴/۱۲/۹۶مورخ  ۱۰۷۸۴۶/۱۰/۹۶نامه شماره  -۹

 ۱با موضوع توافق فی مابین شهرداری و شرکت تعاونی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

و کمیته فنی به  ۵کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی پس از تأیید کمیسیون ماده  ۳/۲/۹۷مورخ  ۱۶صورتجلسه شماره 

مورخ  ۹۰۷۱۵۷/۱۰/۹۶صورتجلسه شماره  ۷اکنون از شهرداری مفاصا حساب دریافت نموده اند برابر ردیف افرادی که ت

دو طبقه مسکونی روی پیلوت( و برای افرادی که تاکنون ) %۱۲۰مبنی بر صدور پروانه ساختانی رایگان در حد تراکم  ۲۳/۱۲/۹۶

مشمول معافیت شوند و پس از آن  %۷۵سال جاری مراجعه نمایند تا مفاصاحساب دریافت نکرده اند چنانچه تا پایان خرداد ماه 



کاهش خواهد یافت و ارزیابیهای صورت گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری به روز گردد،  %۲۵به ازاء هر ماه معافیت تا 

 .اعالم موافقت نمود
 

ه دستگاه های های ذیل آن برای شهرداری و کلی موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره ۹۰رعایت ماده  -۱۰

 ت.ذینفع الزم االجراس


