
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲۳/۲/۹۷مورخ  ۳۹صورتجلسه شماره 

در  ۲۳/۲/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

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

مهمانان ویژه جلسه آقای مسلم محمد یاران دادستان محترم شهرستان بجنورد و آقای علی اصغر اسدی مدیرکل  حاضرین و

محترم ثبت اسناد استان خراسان شمالی و همچنین شهردار محترم جناب آقای روح ا... براتیان، دستور جلسه را قرائت نمودند، 

ترم ثبت اسناد و امالک و شهردار محترم نیز توضیحاتی را در حوزه در ادامه جلسه دادستان محترم و همچنین مدیرکل مح

مدیریت مربوطه در جهت همکاری با مدیریت شهری بیان داشتند و مسائلی را در جهت تسریع حل مشکل شهروندان به جلسه 

مدیریت شهری پرداخته و ارائه نمودند. همچنین اعضاء شورا بطور جداگانه به نقطه نظرات خود در مسائل مرتبط مطرح شده با 

 .مسائلی را مطرح نمودند، در ادامه پس از طرح و بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید

شهرداری درخصوص درخواست تمدید مهلت پرداخت بدهی اعضاء شرکت  ۱۰/۲/۹۷مورخ  ۱۱۳۴۵/۱۰/۹۷نامه شماره  (۱

مورخ  ۴۲صورتجلسه شماره  ۱ررسی و تبادل نظر و به استناد بند تعاونی مسکن بهداری در جلسه مطرح، شورا پس از ب

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پیشنهاد شهرداری برای آخرین بار به مدت شش ماه اعالم  ۱۶/۲/۹۷

 .موافقت نمود

فی مابین  ۱۵/۱۱/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۵/۱۲/۹۶مورخ  ۱۰۳۳۷۹/۱۰/۹۶نامه شماره  (۲

بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد  ۱۳۰شهرداری و شرکت تعاونی مسکن همت تیپ 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۳/۲/۹۷مورخ  ۴۳صورتجلسه شماره  ۱بند 

 .بجنورد اعالم موافقت نمود ۱۳۰تیپ  فی مابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن همت ۱۵/۱۱/۹۶

فی مابین  ۱۹/۲/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۱۲/۹۶مورخ  ۱۴۶۳۳/۱۰/۹۶نامه شماره  (۳

 ۱-۰۷-۹۷-۸۰-۰۱شهرداری و آقایان محمد، احمد و محسن همگی معظمی و سید هادی کشمیری با کد نوسازی 

مترمربع و بعد  ۲۶/۴۳۵۸اصلی با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۱۵۵فرعی از  ۳۹۰۶و  ۴۵۴۴تحت پالک ثبتی 

متری ابن سینا و حریم کندرو جاده تهران واقع می  ۲۴مترمربع که در طرح تعریض گذر  ۱۶/۲۵۶۰از عقب نشینی 

 باشد مبنی بر دریافت تسهیالت در قبال عقب نشینی 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 موافقت نمود، این توافق از 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین  ۲۳/۱۱/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۳/۱۲/۹۶مورخ  ۱۵۱۹۱/۱۰/۹۶نامه شماره  (۴

به صورت قولنامه عادی واقع در طالقانی غربی،  ۷-۴۹-۱۰۰-۱۳۳۵-۲قای سعید داوری با کد نوسازی شهرداری و آ

مترمربع  ۲۰/۱۵۲ -۲۰/۱۷۳با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب  ۱۲-۱۰جنوب فرودگاه مابین اقبال 

تبادل نظر با توجه به اجرای طرح مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و 

تفصیلی و 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



فی مابین  ۲۳/۱۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۳/۱۲/۹۶مورخ  ۱۵۱۹۲/۱۰/۹۶نامه شماره  (۵

بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان طالقانی  ۰۷-۴۹-۱۰۰-۱۳۴۷-۱۰۰شهرداری و آقای احمد محمدی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود  ۵۰/۲۳۸با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۶۸شماره  ۶غربی کوچه اقبال 

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

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

بین فی ما ۱۸/۱۱/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۷/۱۲/۹۶مورخ  ۱۳۲۴۲/۱۰/۹۶نامه شماره  (۶

اصلی واقع  ۱۷۳از  ۲۴فرعی از  ۲۶۰۱شهرداری و آقای حسین نودهی با وکالت آقای محمد عزیزی تحت پالک ثبتی 

مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه  ۱۲۰۰۰در میدان آزادگان پشت صدا و سیما با مساحت عرصه 

فصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح ت

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

پیرو  ۱۳/۱۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه اصالحی توافقی مورخ  ۲۳/۱۲/۹۶مورخ  ۱۵۲۸۸/۱۰/۹۶نامه شماره  (۷

تحت  ۷۵-۴۹-۱۳-۲-۱فی مابین شهرداری و آقای ابراهیم کریمان با کد نوسازی  ۱۴/۱۱/۹۶ صورتجلسه توافقی مورخ

اصلی واقع در خیابان طالقانی غربی واقع در خیابان طالقانی غربی نبش کوچه اختر با مساحت  ۲۰۸/۱۵۵پالک ثبتی 

شد مبنی بر دریافت خسارت و متری واقع می با ۳۲مترمربع که کالً در مسیر گذر  ۲۰/۱۷۷عرصه قبل از عقب نشینی 

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

بازگشایی معابر با توافق اصالحی مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به 

 .ودمدت سه ماه معتبر خواهد ب

شهرداری بجنورد در خصوص نامگذاری پارک واقع در محله معروف به باغ   ۵/۱۲/۹۶مورخ  ۹۸۶۶۸/۱۰/۹۷نامه شماره  (۸

مطهری به نام شاعر و عارف ترکمن مختومقلی فراغی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد 

 .موافقت نمود شورای نامگذاری اعالم ۲۰/۲/۹۷صورتجلسه مورخ  ۴بند 

پیشنهاد شورای نامگذاری با رأی اکثریت اعضاء نامگذاری کتابخانه عمومی بجنورد واقع در تقاطع خیابان صیاد شیرازی  (۹

صورتجلسه  ۶و سید جمال به نام آیت ا.. مهمان نواز در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .ری اعالم موافقت نمودشورای نامگذا ۲۰/۲/۹۷مورخ 

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

 .های ذینفع الزم االجراست

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه یافت ۲۱جلسه ساعت 


