
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 20/26/99مورخ  461صورتجلسه رسمي شماره 

 10/10/99روز یکشنبه مورخ  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

شوورا آقوای بهمون    در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ریاست 

جباری ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسوی و تبوادن ر ور    

 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

شهرداری درخصوص ارعکاس اعتراض کسبه بازار روز برای دریافوت تعرفوه    02/0/99مورخ  09191/01/0999رامه شماره  -0

، بوا توجوه بوه عودم     0991و درخواست آران مبنی بر دریافت تعرفه براساس تعرفه بهای خدمات سوان   99های خدمات سان ب

درصد اسقبان داشته اسوت، موضووع    91استقبان شهروردان و کسبه از بازار روز به خاطر شیوع ویروس کرورا که گاهاً کمتر از 

کمیسیون بررامه،  01/0/99مورخ  000صورتجلسه شماره  0و به استناد بند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادن ر ر 

جهت کسبه بوازار روز بوا توجوه بوه درخواسوت       99برای سان  91بودجه و سرمایه گذاری، با اعمان تعرفه بهای خدمات سان 

 شهرداری اعالم موافقت رمود.

شهرداری درخصووص بخشوودگی موان ارجواره اردیبهشوت و خورداد مواه         02/0/99مورخ  09010/01/0999رامه شماره  -0

مشاغلی که بعلت شیوع ویروس کرورا و شرایط اقتصادی موجود تعطیل شده ارد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی 

ذاری با درخواست کمیسیون بررامه، بودجه و سرمایه گ 01/0/99مورخ  000صورتجلسه شماره  9و تبادن ر ر و به استناد بند 

 شهرداری مبنی بر بخشودگی دو ماهه )اردیبهشت و خرداد( مان ارجاره راهبر بازار روز، اعالم موافقت رمود.

شهرداری درخصوص ارائه آمار مان ارجاره های شهرداری و بخشودگی آران  00/0/99مورخ  01900/01/0999رامه شماره  -9

روس کرورا و شرایط اقتصادی موجود و گزارش شهرداری و ستاد مبارزه با ویروس کرورا مبنی بور تعطیلوی   با توجه به شیوع وی

موورخ   000صورتجلسوه شوماره    4کسبه مربوطه، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادن ر ر و به استناد بنود  

ارجاره های کسبه پارکهوای بوق قوارداش، بابااموان و      کمیسیون بررامه، بودجه و سرمایه گذاری، با بخشودگی مان 01/0/99

 ماه )خرداد، تیر، مرداد و شهریور( اعالم موافقت رمود. 4پارکهای سطح شهر در به مدت 

ثبت شده در دبیرخاره شورا درخصوص استعالم بهاء خدمات حسابرسی سوان   00/0/99/ش مورخ 0102/0/99رامه شماره  -4

ری بجنورد و سازمارهای وابسته و شورای اسالمی شهر بجنورد موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادن شهردا 99

کمیسویون برراموه، بودجوه و سورمایه گوذاری و طوی شودن         01/0/99موورخ   000صورتجلسه شماره  0ر ر و به استناد بند 

ه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوهان ایراریان برای حسابرسی فرایندهای قاروری با ارتخاب و ارعقاد قرارداد شورا با موسس

  ریان اعالم موافقت رمود. 111/111/290شهرداری و سازمارهای وابسته و شورا با قیمت استعالم شده به مبلغ  99سان 

و  شوهرداری  فیمابین 1/0/99 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  0/0/99مورخ  00049/01/0999رامه شماره  -0

واقع در بلوار امام خمینی غربی،  12-41-911-911-0با کد روسازی  0202/000آقای ارسالن زارعی مالک ملک پالک ثبتی 

بوا  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادن ر ور  مبنی بر تقسیم قطعات فیمابین شهرداری و مالک، موضوع در  9راظرآباد 

)صورتجلسوه تووافقی   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافو  موذکور    ضرورت و ارجام شدهطی شدن فرایند توجه به 

اعالم موافقت رمود، این تواف  از تاریخ ابالغ بوه مودت سوه مواه     پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  1/0/99مورخ 

 .معتبر خواهد بود



و  شهرداری فیمابین 91/4/99 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  0/0/99مورخ  00029/01/0999رامه شماره  -0

 10-09-0110-0101-11بوا کود روسوازی     011قطعوه   0001/0090/000/0آقای سید باقر هاشمی مالک ملک پالک ثبتی 

جلسوه مطورح، شوورا    شهرداری، موضوع در  %0/0واقع در شهرک حکمت اراضی پزشکان مبنی بر تقاضای پرداخت قدرالسهم 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف   ضرورت ارجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و و تبادن ر ر پس از بررسی 

اعالم موافقت رموود، ایون توافو  از    پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی  91/4/99)صورتجلسه توافقی مورخ مذکور 

 . تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فیمابین 00/0/99 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  0/0/99مورخ  00029/01/0999مه شماره را -2

 10-12-0100-0114-11با کد روسازی  2241/009/0و 0221و 01290/0409آقای علی آرین رژاد مالک ملک پالک ثبتی 

پالک و پرداخت ارزش  9تعیین تکلیف درخصوص تجمیع مبنی بر  0پالک  0واقع در خیابان امام خمینی شرقی، امام خمینی 

 ارجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادن ر ر افزوده راشی از مشرفیت، موضوع در 

ت ضوابط و پیوست( با رعای 00/0/99)صورتجلسه توافقی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف  مذکور  ضرورت

 . اعالم موافقت رمود، این تواف  از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودمقررات شهرسازی 

و  شهرداری فیمابین 09/0/99 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  0/0/99مورخ  00041/01/0999رامه شماره  -1

 0-1-0110-0100-11با کد روسوازی   0020/901/009/0 آقای حمید رضا ریک اختر و رضا عصمتی مالک ملک پالک ثبتی

مترمربوع،   0مبنی بر تقاضای واگذاری اضافه ارض به مسواحت   040، پالک 0واقع در خیابان میرزا کوچک خان، کوچه حریر 

اجورای طورح    ضورورت  ارجام شوده و طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادن ر ر موضوع در 

پیوست( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسوازی   09/0/99)صورتجلسه توافقی مورخ تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف  مذکور 

 . اعالم موافقت رمود، این تواف  از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

اد بازآفرینی به استناد تفاهمنامه شهرداری درخصوص جذب اعتبارات ست 10/10/99مورخ  00140/01/0999رامه شماره  -9

( فووی مووابین شووهرداری و راه و شهرسووازی بووه مبلووغ      02/4/99مووورخ  04914/90و 04910/90هووای )بووه شوومارات   

شهرداری در جلسه مطرح، شوورا پوس از بررسوی و     99ریان جهت پادار رمودن آن در متمم بودجه سان  111/111/011/00

درآمدی این دو پروژه توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان به حساب شهرداری واریوز  تبادن ر ر با توجه به اینکه منابع 

 شده با درخواست فوق اعالم موافقت رمود.

شهرداری درخصوص درخواسوت موافقوت بوا صورتجلسوه تورک تشوریفات        10/10/99مورخ  00941/01/99رامه شماره  -01

موضوع در ریان،  111/111/901/09ز شرکت رفت پاسارگاد به مبلغ ( اPG 04*00) 01* 21و 001مناقصه خرید قیر ام سی 

 جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادن ر ر و با توجه به طی شدن فرایند قاروری با درخواست شهرداری اعالم موافقت رمود. 
اری و کلیوه دسوتهاه هوای ذینفوع     موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرد 91* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 01رزم ارجراست. )این صورتجلسه در قالب 

   با ذکر صلوات بر پیامبر ع یم شأن اسالم خاتمه یافت. 04:11جلسه ساعت   
 


