
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 3/6/98مورخ  108صورتجلسه شماره  

 یکشمنبه روز  11:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمیی سماع    

شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چنمد از المالم ا... مجیمد آ ماز و سم        در محل سالن جلسات  10/4/98مورخ 

و ...( دسمتور جلسمه  ماممه هما،      آ ماز هفتمه دولم    ریی  شورا ضین خیر مقدم به حاضرین و گرامیداش  ایام هفتمه   

 ید:صورتجلسات الییسیومها و ...( را قرائ  و پ  از بررسی و تبادل مظر تصیییاتی بشرح ذیل اتخاذ گرد

رضا رو نی  آقای و شهرداری فییابین 12/5/98 مورخ توافقی صورتجلسه 2/6/98مورخ  59996/10/98مامه شیاره  1-

مترمربع 14/172با مساح  عرصه  2ملکش زمینهای ارقند عارف واقع در  2-55-100-599مالک ملک با الد موسازی 

و با توجمه بمه صورتجلسمه تموافقی ممورخ       ریال 1.721.400.000به ارزش  و با الاربری مسکومی متری10حاشیه گذر 

ریال توسم  مالمک بمه     378.500.000در قبال پرداخ  مبلغ مترمربع 85/37عرصه شهرداری به متراژ لسهم ا 1/2/92

 جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل مظر با توجمه بمه الارشناسمی امجمام شمده و     در  واریز گردد حساب شهرداری

توافق مذالور با رعای  ضمواب  و مقمررات شهرسمازی اعمالم     اصالحیه اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با  ضرورت

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

ابمراهیم  آقمای   و شمهرداری  فییمابین  8/5/98 ممورخ  توافقی صورتجلسه 2/6/98مورخ  59997/10/98مامه شیاره  2- 

بما مسماح  عرصمه     الالتمه باقرخماا اراضمی بماغ دادجمو     واقع در  4-27-200-1357مالک ملک با الد موسازی  آالنده

سمهم   10/5/90ریال و با توجه به صورتجلسه تموافقی ممورخ    1.760.000.000متری به ارزش 12گذر  بامترمربع 160

ریال توس  مالک بمه   660.000.000در قبال پرداخ  مبلغ بعد از عقب مشینی مترمربع  60العرصه شهرداری به متراژ 

 جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل مظر با توجمه بمه الارشناسمی امجمام شمده و     حساب شهرداری واریز گردد در 

توافق مذالور با رعای  ضمواب  و مقمررات شهرسمازی اعمالم     اصالحیه اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با  ضرورت

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

آقمای علمی    و شمهرداری  فییمابین  17/4/98 ممورخ  توافقی صورتجلسه 12/5/98مورخ  52657/10/98مامه شیاره  -3

با مسماح    14خیاباا امام خیینی  ربی الوچه شهید مجفی واقع در  قولنامه عادی باب  واگذاری ملک معوض با چقی

واقمع در   معموض  زممین متری واقع شمده و  32اله ملک مذالور در مسیر  ریال 444.600.000مترمربع با به ارزش 117

برابمر  متمری   10حاشمیه گمذر    ریمال  3.240.480.000 به ارزش 53/202امتهای الوچه آرام به مساح  طالقامی  ربی 

باتوجه به اینکه پ  از مدتی ملک مذالور توس  شهرداری بمه   .دگرد به مامبرده واگذار 20/9/97رخامجام شده موتوافق 

واقمع در  برابر ارزش ملک ممذالور  معوض  زمین 17/4/98مورخ  یتوافق صورتجلسه برابرمقرر شد اس  واگذار شده  یر 

ریمال بمه    3.375.000.000مترمربع بمه ارزش   225به مساح   بعد از عقب مشینی ضلع  رب میداا بار خیاباا اشراق

بحسماب شمهرداری واریمز    ریال توس  مالک  134.520.000به مبلغ زمین معوض و مابه التفاوت ارزش مامبرده واگذار 

اجرای طرح  ضرورت جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل مظر با توجه به الارشناسی امجام شده ودر  گردد موضوع

تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذالور با رعای  ضواب  و مقررات شهرسازی اعالم موافق  میود، این توافق از تماریخ  

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و آقای میرحسین  شهرداری فییابین 30/4/98 مورخ توافقی صورتجلسه 12/5/98مورخ  52223/10/98مامه شیاره  -4

واقمع در خیابماا گلسمتاا،     485/66/154دارای پمال  ببتمی    7-43-10-31میری سلییاا مالک ملک با الد موسازی 

ریال و در ازاء قطعه  000/000/560/7مترمربع حاشیه دوربرگرداا شیال به ارزش  216عرصه به مساح   22گلستاا 

مترمربع مبنمی بمر    225از عقب مشینی به متراژ زمین معوض واقع در ضلع  رب میداا بار خیاباا اشراق با عرصه بعد 



مقدور مبودا امکاا سماخ  بمرای مالمک، پم  از     دوربرگرداا و دا ابعاد زمین باقییامده بدلیل عقب مشینی و بومافرم 

بمه   بما ارزش برابمر   تیلک الل مساح  ملک توس  شهرداری خسارت وارده در قالب تسهیالت پروامه ساختیامی شمناور 

اجمرای   ضمرورت  جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل مظر با توجه به الارشناسی امجام شده ود در مالک اعطا گرد

طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذالور با رعای  ضواب  و مقررات شهرسازی موافق  میود، این توافق از تماریخ  

 .ودبابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد 

الییته خدمات و محی  زیس  شهری و-ورزش و جواماا –برمامه، بودجه و سرمایه گذاری های* صورتجلسات الییسیوم 

 در جلسه قرائ  گردید. بامواا

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر الشور و تبصمره همای ذیمل آا بمرای شمهرداری و اللیمه        90* رعای  ماده 

ند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر ب 2دستگاه های ذینفع الزم االجراس .  این صورتجلسه در قالب 

 رسید(.


