
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۰/۴/۹۷مورخ  ۴۶صورتجلسه شماره 

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

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس  ۱۰/۴/۹۷

قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را 

 .به شرح ذیل اتخاذ گردید

فی مابین  ۲۴/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۴/۹۷مورخ  ۲۹۵۱۹/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

واقع در خیابان طالقانی غربی پشت شهربازی  ۱۹۶۴/۱۵۵شهرداری و آقای صفر محمد جعفری تحت پالک ثبتی 

متری قرار دارد که به درخواست مالک  ۳۲مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۲۵/۹۹ک با مساحت عرصه منطقه ی

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

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

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین  ۲۱/۲/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۴/۹۷مورخ  ۲۹۵۸۳/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

ترمربع م ۱۸/۲۰۱با مساحت عرصه  ۲۹واقع در باقرخان  ۲۵۱۶/۱۷۱شهرداری و آقای بهزاد محمدی تحت پالک ثبتی 

مبنی بر 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 خواهد بود

فی مابین  ۳۰/۲/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۴/۹۷مورخ  ۲۹۵۵۲/۱۰/۹۷اره نامه شم -۳

 -به صورت قولنامه عادی واقع در کالته باقرخان ۰۴-۲۷-۲۰۰-۷۳۵۹-۱شهرداری و خانم فاطمه رستمی با کد نوسازی 

ترمربع مبنی بر عوارض ورود م ۱۳/۱۶۳سمت راست با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب  ۳۶باقرخان 

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 

 .خواهد بود

فی مابین  ۱۲/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۴/۹۷مورخ  ۲۹۵۶۷/۱۰/۹۷اره نامه شم -۴

واقع در خیابان طالقانی غربی نبش کوچه اختر با  ۱۵۲/۱۵۵شهرداری و آقای ناصر علی آبادی تحت پالک ثبتی 

الک مبنی بر دریافت متری قرار دارد درخواست م ۳۲مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۱۵/۱۸۸مساحت عرصه 

معوض و خسارت 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  ۳/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۴/۹۷مورخ  ۲۹۴۸۲/۱۰/۹۷ه نامه شمار -۵

اصلی به  ۱۵۵فرعی از  ۳۸۰۴شهرداری و خانم پروانه پاکروش با وکالت آقای رضا ادیب زاده تحت پالک ثبتی 

مترمربع  ۳۴/۱۸۳۰۱اصلی به مساحت  ۱۵۵سهم از پالک  ۲۶۴مترمربع و نیم سهم مشاعی از مدار  ۴/۵۳۹۷مساحت 

مترمربع مبنی بر تغییر  ۷۴/۲۳۶۹۸واقع در زمینهای موسوم به کهنه کن جنب باغ مطهری با مساحت عرصه مجموعاً 

کاربری از اداری و آموزشی به مسکونی و تفکیک ملک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به 

ق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف

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

فی مابین  ۳۰/۲/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۴/۹۷مورخ  ۲۹۵۵۵/۱۰/۹۷نامه شماره  -۶

مترمربع واقع در بلوار  ۳۲۵۵اصلی به مساحت  ۱۵۵ی از فرع ۱۷۶۸شهرداری و آقای ارسالن زارعی تحت پالک ثبتی 

انتهای کوچه مبنی بر تغییر کاربری از سبز و آموزشی به مسکونی و تفکیک ملک در جلسه مطرح،  ۳والیت ناظرآباد 

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

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

ثبت شده در دبیرخانه شورا درخصوص درخواست آقای محمد آزادبیگی  ۹/۴/۹۷ش مورخ /۸۵۷/۵/۹۷نامه شماره  -۷

کسای به مقصد تهران جهت مبنی بر اختصاص یکدستگاه ون )شهرداری( جهت انتقال و عزیمت گروه هنری چی

شرکت در فستیوالهای جهانی در کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مقرر گردید یکدستگاه  ۹/۴/۹۷مورخ  ۳۱صورتجلسه شماره  ۴تبادل نظر و به استناد بند 

اعالم موافقت ( ۳/۵/۹۷برگشت در تاریخ  - ۱۴/۵/۹۷بالعکس )رفت در تاریخ ون از سوی شهرداری به مقصد تهران و 

 .نمود

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  ۹۰رعایت ماده  -۸

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

  

 


