
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 19/8/98مورخ  121صورتجلسه شماره  

روز یکشهنب    12:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع      

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلس  با تالوت آیهاتی ننهد از مهالم ا    مجیهد آوهاز و       19/8/98مورخ 

)آواز امام  حضرت امام مهدی )عج( و مهیالد  سپس رییس شورا ض ن خیر مقدم ب  حاضرین و گرامیداش  ایام هفت  

)صورتجلسات م یسیونها و سایر نام  هها(  لس  و دستور جرا گرامی داشت   حضرت رسول امرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( و    (

 را قرائ  و پس از بررسی و تبادل نظر تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 فی ابین 16/7/98 مورخ توافقی صورتجلس شهرداری درخصوص  16/8/98مورخ  87494/10/98نام  ش اره  -1

واقه  در  قولنام  عهادی   1-1183-1-18-3مالک ملک با مد نوسازی  خانم شهربانو حصاری و شرما و شهرداری

مترمرب  از قرار ههر مترمربه     270با عرص  ب  مساح   3شهرک فرهنگیان ضل  ش ال مارخان  مامارونی قطع  

شهرداری و اعالم نظهر شهورا مبنهی بهر مارشناسهی       22/4/95ریال و با عنای  ب  توافق نام  مورخ  000/500/8

مترمرب  در  52/122مبنی بر خرید سهم العرص  شهرداری ب  متراژ  6/6/98مورخ  62502/12/98مجدد بش اره 

جلسه  مطهرح،   در ریال توسط مالک بحساب شهرداری ب  ایشان واگذار گردد  000/420/041/1قبال واریز مبلغ 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشهایی   ضرورت با توج  ب  مارشناسی انجام شده وو شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

عابر با توافق مذمور با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  ن ود، این توافق از تاریخ ابالغ ب  مهدت  م

  س  ماه معتبر خواهد بود

 فی ابین 16/7/98 مورخ توافقی صورتجلس شهرداری درخصوص  16/8/98مورخ  87219/10/98نام  ش اره  -2

دارای صورتجلسه  تفکیکهی به      3-18-1-1177-1مد نوسهازی   مالک ملک با آقای مرتضی شافعی و شهرداری

 272بها عرصه  به  مسهاح       9میدان خرمشهر ضل  ش ال مارخانه  مامهارونی قطعه     واق  در  172پالک اصلی

شهرداری و اعهالم نظهر    22/4/95ریال و با عنای  ب  صورتجلس  مورخ  000/500/9مترمرب  از قرار هر مترمرب  

مبنی بر خرید سهم العرص  شهرداری به    4/3/98مورخ  22958/12/98ی مجدد بش اره شورا مبنی بر مارشناس

ریال توسط مالک بحسهاب شههرداری به  ایشهان      000/150/213/1مترمرب  در قبال واریز مبلغ  70/127متراژ 

 ضهرورت  با توج  ب  مارشناسهی انجهام شهده و   و جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر در واگذار گردد 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذمور با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  ن هود،  

  این توافق از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود

 فی هابین  6/7/98 مورخ توافقی صورتجلس شهرداری درخصوص  16/8/98مورخ  87493/10/98نام  ش اره  -3

 1636/5052/155پالک ثبتی  7-48-100-358-1مالک ملک با مد نوسازی  خانم فرزان  دانش ند و داریشهر

مترمرب  با ماربری مسکونی در  91/194مساح   خیابان شهرک حک   زمین موسوم ب  موی دمتری باواق  در 

ریهال و بها    000/920/338/2ریال و مج وعاً به  مبلهغ    000/000/12متری از قرار هر مترمرب   14حاشی  گذر 

درصهد سههم    6/5و اعالم نظهر شهورا مبنهی بهر مارشناسهی مجهدد بابه          18/4/88عنای  ب  صورتجلس  مورخ 

 56867/12/98مترمرب  برابر مارشناسی انجام شده بشه اره   91/10شهرداری از مساح  مل زمین ب  مساح  

بحساب شهرداری واریز و ملک مورد نظر  ریال می بایس  توسط مالک 000/920/130م  مبلغ  23/5/98مورخ 



 با توج  ب  مارشناسهی انجهام شهده و   و جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر در ب  ایشان واگذار گردد 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مهذمور بها رعایه  ضهوابط و مقهررات شهرسهازی اعهالم         ضرورت

  یخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بودموافق  ن ود، این توافق از تار

 فی ابین 17/7/98 مورخ توافقی صورتجلس شهرداری درخصوص  16/8/98مورخ  87495/10/98نام  ش اره  -4

پهالک ثبتهی    04-27-200-0776-001مالهک ملهک بها مهد نوسهازی       آقای مح د پارسها و شهرما   و شهرداری

 80/170حاشی  جاده آرامستان جاوید، اراضی موسوم ب  باغ دادجو ب  مسهاح   واق  در اصلی  3927/200/169

ریال م  مل ملک در مسیر گذر می باشد مقرر شد شهرداری باب  خسارت  000/000/416/3مترمرب  ب  ارزش 

 168زمین معوض ب  مسهاح    6/7/98مورخ  73745/12/98ملک در مسیر برابر مارشناسی انجام شده بش اره 

ریال واق  در شهرک امام  000/000/192/3ریال م  مج وعاً ب  مبلغ  000/000/19ب  از قرار هر مترمرب  مترمر

خ ینی ب  ایشان واگذار ن اید، الزم ب  ذمر اس  ماب  التفاوت طلب مالک با زمهین معهوض شههرداری به  مبلهغ      

در لک فوق ب  ایشان اعطها گهردد   ریال می باشد م  در قالب تسهیالت پروان  ساخت انی برای م 000/000/224

اجرای طرح تفصیلی  ضرورت با توج  ب  مارشناسی انجام شده وو جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

و بازگشایی معابر با توافق مذمور با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  ن ود، ایهن توافهق از تهاریخ    

  اهد بودابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خو

موسوم ب  شوراهای شهر و روستای سراسر مشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و ملی   90* رعای  ماده 

بند مصوب  ب  تأییهد اعضهای محتهرم شهورای اسهالمی شههر        4)این صورتجلس  در قالب دستگاه های ذینف  الزم االجراس   

 رسید( 

 ل مح د )ص( خات   یاف  با ذمر صلواتی بر مح د و آ 15جلس  ساع   
 


