
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 11/50/11مورخ  161صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشهنب  مهور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع     

 در محل سالن ه ایش شورا تشکیل گردید. 01/10/11

جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ض ن خیهر مدهدم به  راضهرین در جلسه  و        

مه ان دعوت شده ب  جلس  آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و ه چنین گرامیداش  مناسبتهای ایام هفت ، 

 مواردی را در روزه های مختلف مدیری  شهری مطرح ن ودند. 

در ادام  آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد نیز با ارائ  گزارش کامل از روزه مدیریتی شهرداری بجنورد ب    

جلس  ارائ  ن ود و ه چنین از ر ایتهای ه   جانب  شورا از مدیری  شهری در ارائ  هر چ  بهتر خدمات ب  شهروندان تشکر 

 ن ودند. 

دی موارد مطرح شده دستور جلس  را قرائه  و پهس از بررسهی و تبهادر ن هر      در ادام  ریاس  شورا پس از ج ع بن

 تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

هیات محترم تطبیق درخصوص بنهد   محترم درخصوص اعالم ن ر فرمانداری 00/0/11مور   0100/0/1010نام  ش اره  -0

وام توسط پرسنل بازنشست  بابه  سهنوات پایهان     شورا با موضوع دریاف  تسهیالت 0/0/11مور   001 صورتجلس  ش اره 3

با تض ین و باز پرداخ  اقساط آن توسط شهرداری از محل اعتبارات پیش بینی شده )پرداخ  سهود و   %1خدم  با کارمزد 

( موضوع مجدداً در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادر ن ر با توج  11اقساط وامهای دریافتی( در بودج  سار جاری )

ب  اینک  اعتبار مذکور در بودج  شهرداری پیش بینی شده و از طرفی بدلیل عهدم ندهدین ی شههرداری و ه چنهین شهرایط      

سخ  اقتصادی و رل مشکل بازنشست ان محترم بر مصوب  خود اصرار ورزیهده و درخواسه  ارجهاع و رسهیدگی در شهورای      

 محترم رل اختالف استان را خواستار می باشد.

 شهرداری فی ابین 8/0/11 مور  توافدی صورتجلس شهرداری درخصوص  01/0/11مور   00015/01/0311ه نام  ش ار -1

، 1واقع در خیابان باقرخان، باقرخهان   10-11-0111-0131-11و آقای رضا لن ری مالک ملک قولنام  عادی با کد نوسازی 

مترمربهع، موضهوع در    01/00داری به  میهزان   قدرالسهم شههر  %01اراضی دادجو مبنی بر تداضای تعیین تکلیف درخصوص 

اجهرای طهرح تفصهیلی و     ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توج  ب  و جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادر ن ر 

اعهالم  پیوسه ( بها رعایه  ضهوابط و مدهررات شهرسهازی        8/0/11)صورتجلس  توافدی مور  بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .د، این توافق از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بودموافد  ن و

 فی هابین  31/1/11 مهور   تهوافدی  صورتجلسه  شههرداری درخصهوص    05/0/11مهور    00101/01/0311نام  شه اره   -3

واقهع در ناررآبهاد،    10-08-0101-01111-11و خانم س ی  اعضاری مالک ملک قولنام  عادی بها کهد نوسهازی     شهرداری

جلسه  مطهرح،   متری ناررآباد ب  شهرداری، موضوع در  31مبنی بر واگذاری ملک در مسیر  001، پالک 00انتهای ناررآباد 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشهایی معهابر    ضرورت نجام شده واطی شدن فرایند با توج  ب  و شورا پس از بررسی و تبادر ن ر 

اعالم موافد  ن هود، ایهن   پیوس ( با رعای  ضوابط و مدررات شهرسازی  31/1/11)صورتجلس  توافدی مور  با توافق مذکور 

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

 شهرداری فی ابین 5/0/11 مور  توافدی صورتجلس ری درخصوص شهردا 05/0/11مور   00151/01/0311نام  ش اره  -1

واقهع در   11-11-011-0310-10بها کهد نوسهازی     01/010/1و آقای رمضانعلی جفاکش مددم مالهک ملهک پهالک یبتهی     

جلسه   نرسیده ب  کشتارگاه قدیم، مزرع  سوهانی مبنی بر تدسیم قطعات فی ابین شهرداری و مالهک، موضهوع در    1باقرخان



اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توج  ب  و ح، شورا پس از بررسی و تبادر ن ر مطر

اعهالم موافده  ن هود،    پیوس ( با رعای  ضوابط و مدررات شهرسازی  5/0/11)صورتجلس  توافدی مور  معابر با توافق مذکور 

 .ر خواهد بوداین توافق از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتب

 فی هابین  31/1/11 مهور   تهوافدی  صورتجلسه  شههرداری درخصهوص    05/0/11مهور    00101/01/0311نام  شه اره   -0

 10-18-0110-0100-11با کد نوسازی  0031/31/010/1و آقای اریا مح د اسکندریان مالک ملک پالک یبتی  شهرداری

بنی بهر تعیهین تکلیهف جهه  واگهذاری اضهاف  ارز و ارزش       ، س   راس  قطع  پنجم م05واقع در خیابان رضوی، رضوی 

انجام شده طی شدن فرایند با توج  ب  و جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادر ن ر افزوده ناشی از مشرفی ، موضوع در 

ایه   پیوسه ( بها رع   31/1/11)صورتجلسه  تهوافدی مهور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت و

 .اعالم موافد  ن ود، این توافق از تاریخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بودضوابط و مدررات شهرسازی 

میلیهون   1)عهدد کهارت هدیه      81شهرداری درخصوص درخواس  خریهد   01/0/11مور   00108/01/0311نام  ش اره  -5

ریار ب  جه  تجلیل و تددیر از زر ات خبرن هاران محتهرم به  مناسهب  روز خبرن هار،       111/111/051ب  مبلغ کلی  ریالی(

موضوع در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادر ن ر ض ن موافد  با درخواس  شهرداری، مدرر ن ود ب  جه  تسهریع  

ریار ب  شهردار محترم تفهوی  اختیهار گهردد،     111/111/011غ در امور جاری در موارد مشاب  با رعای  ضوابط مالی تا مبل

 )طبق ن ر هیات تطبیق مصوبات فرمانداری(اعالم موافد  ن ود. 

موسوم ب  شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن بهرای شههرداری و کلیه  دسهت اه      11* رعای  ماده 

 بند مصوب  ب  تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 5قالب )این صورتجلس  در های ذینفع الزم االجراس . 

  با ذکر صلوات بر پیامبر ع یم شأن اسالم خات   یاف . 01:11جلس  ساع    
 


