
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 9/9/99مورخ  671صورتجلسه رسمي شماره 
در  9/9/99روز یکشننبه منور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

را آقای بهمن جباری ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسنه  جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شو 

که با حضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و همچنین گرامیداشت مناسنبتهای  

 ایام هفته، مواردی را در حوزه های مختلف مدیریت شهری مطرح نمودند. 

ترم بجنورد نیز گزارشی از عملکرد حوزه های مختلف مندیریت شنهرداری بجننورد بنه     در ادامه آقای مهندس زارعی شهردار مح 

 جلسه ارائه نمودند.

 در ادامه ریاست شورا با قرائت نامه ها و بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

شنهرداری و   فیمنابین  05/6/99منور    توافقی شهرداری درخصوص صورتجلسه 6/9/99مور   09591/01/0999نامه شماره  -0

 0-9-0119-0119-10اصلی )تفکیکی شهرداری( و با کد نوسازی  055از  91آقای عبداهلل نیکدل مالک ملک پالک ثبتی قطعه 

قدرالسنه  شنهرداری بنه     %5/39واقع در خیابان کشاورز اراضی آشوریان مبنی بر درخواست تعیین تکلیف درخصنوص پرداخنت   

، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجنام شنده و   مترمربع 95/09مساحت 

با رعایت ضنواب  و مقنررات   پیوست(  05/6/99)صورتجلسه توافقی مور  ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

شنهرداری و   فیمنابین  0/0/99منور    تنوافقی  شهرداری درخصوص صورتجلسه 6/9/99مور   09522/01/0999نامه شماره  -2

فرعنی   32واقع در خیابان باقرخان، باقرخان  0-29-0100-0206آقای خلیل حیدری مالک ملک قولنامه عادی و با کد نوسازی 

مترمربع مسناحت عقنن نشنینی، موضنوع در      5/51ی بر درخواست تقاضای تعیین تکلیف درخصوص مقدار سوم سمت چپ مبن

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شندن فراینند انجنام شنده و ضنرورت اجنرای طنرح تفصنیلی و         

رعایت ضواب  و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این  باپیوست(  0/0/99)صورتجلسه توافقی مور  بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

شنهرداری و   فیمنابین  0/0/99منور    تنوافقی  شهرداری درخصوص صورتجلسه 6/9/99مور   09592/01/0999نامه شماره  -9

واقع در میدان جوادیه کوچه شهید هدایتی  0-6-0109-0195د نوسازی آقای امامقلی امیرخانی مالک ملک قولنامه عادی و با ک

مبنی بر درخواست تعیین تکلیف درخصوص ملک در مسیر گذر، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظنر و بنا   

)صورتجلسنه تنوافقی منور     توجه به طی شدن فرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر بنا توافنق منذکور    

با رعایت ضواب  و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه مناه معتبنر خواهند    پیوست(  0/0/99

 بود.

شنهرداری و   فیمنابین  03/0/99منور    توافقی شهرداری درخصوص صورتجلسه 6/9/99مور   09390/01/0999نامه شماره  -3

واقنع   0-09-0109-0139و با کد نوسنازی   095قطعه  5015/069/055/2و محمود باقری مالک ملک پالک ثبتی  آقایان احمد

قدرالسنه  شنهرداری بنه     %6/5مبنی بر درخواست پرداخت  095در شهرک حکمت، اراضی تفکیکی کوی بهداری، قطعه شماره 

بادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجنام شنده و   مترمربع، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و ت 21/00مساحت 

با رعایت ضنواب  و مقنررات   پیوست(  03/0/99)صورتجلسه توافقی مور  ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

شنهرداری و   فیمنابین  5/0/99منور    تنوافقی  شهرداری درخصوص صورتجلسه 6/9/99مور   09595/01/0999ماره نامه ش -5

واقع در  12060109011211و با کد نوسازی  000/063/2خان  طاهره کالتی بوکالت آقای محمد نقویان مالک ملک پالک ثبتی 

ه به ملک و رعایت گذرهای عبوری طرح تفصیلی و تهناتر بنا   اراضی حصار حاشیه خندق مبنی بر تعیین تکلیف عقن نشینی وارد

عوارض ورود به محدوده و مشرفیت به محدوده، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن 

با رعاینت  پیوست(  5/0/99  )صورتجلسه توافقی مورفرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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



شنهرداری و   فیمنابین  20/0/99منور    توافقی شهرداری درخصوص صورتجلسه 0/9/99مور   09059/01/0999نامه شماره  -6

واقنع در ملکنش روبنروی شنرکت      2-55-011-000-0و با کد نوسنازی   029/36ک ثبتی آقای قربانعلی ملکشی مالک ملک پال

تعاونی مبنی بر درخواست تغییر کاربری و تفکیک ملک، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجنه بنه   

 20/0/99)صورتجلسنه تنوافقی منور     منذکور  طی شدن فرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر بنا توافنق   

 با رعایت ضواب  و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود. پیوست(

شنهرداری و   فیمنابین  03/0/99منور    توافقی شهرداری درخصوص صورتجلسه 0/9/99مور   09062/01/0999نامه شماره  -0

واقنع در   0-29-0100-0100و با کد نوسنازی   99/02/030/2ان مهدی تفرجی و حسین چهان پناه مالک ملک پالک ثبتی آقای

انتهای کوچه مبنی بر درخواست تغییر کاربری و تفکیک، موضوع در جلسنه مطنرح، شنورا پنس از      50خیابان باقرخان، باقرخان 

ام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر بنا توافنق منذکور    بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انج

با رعایت ضواب  و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مندت  پیوست(  03/0/99)صورتجلسه توافقی مور  

 سه ماه معتبر خواهد بود.

شنهرداری و   فیمنابین  00/0/99منور    توافقی درخصوص صورتجلسهشهرداری  9/9/99مور   09066/01/0999نامه شماره  -0

 0-01-0100-019و بنا کند نوسنازی     9061/069/2و 9526/تجمیعنی از  00019آقای یونس حجی پور مالک ملک پالک ثبتی 

خصوص شهریور شمالی خیابان سرداران )ینگه قلعه( جنن مسجد النبی مبنی بر درخواست تعیین تکلیف در 00واقع در خیابان 

، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجنه بنه   9061و 9526ارزش افزوده ناشی از تجمیع پالک ثبتی 

 00/0/99)صورتجلسنه تنوافقی منور     طی شدن فرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر بنا توافنق منذکور    

 شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود. با رعایت ضواب  و مقررات پیوست(

شنهرداری و   فیمنابین  0/0/99منور    تنوافقی  شهرداری درخصوص صورتجلسه 0/9/99مور   09069/01/0999نامه شماره  -9

واقع  12000025011011و با کد نوسازی  0391/096/025آقایان ابراهی  دبیری و جواد دبیری طراقی مالک ملک پالک ثبتی 

مبنی بر درخواست خریند اضنافه مسناحت تجمینع و تعینین تکلینف حنق         3در شرق سپاه، امام محمد باقر کوچه فراست پالک 

د انجام شده و متری، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فراین 21مشرفیت به گذر 

با رعاینت ضنواب  و مقنررات    پیوست(  0/0/99)صورتجلسه توافقی مور  ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

شنهرداری و   فیمابین 03/0/99مور   توافقی داری درخصوص صورتجلسهشهر 0/9/99مور   09065/01/0999نامه شماره  -01

واقع در خیابان رضوی ننبش   0-0-0121-0112و با کد نوسازی  0993/0290/000/2آقای محمد آزرم مالک ملک پالک ثبتی 

از بررسی و مترمربع، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس  22مبنی بر درخواست خرید حری  جوی متروکه به مساحت  00رضوی 

)صورتجلسنه  تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق منذکور  

با رعایت ضواب  و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ بنه مندت سنه مناه     پیوست(  03/0/99توافقی مور  

 د.معتبر خواهد بو

شنهرداری و   فیمابین 03/0/99مور   توافقی شهرداری درخصوص صورتجلسه 9/9/99مور   09001/01/0999نامه شماره  -00

واقع در خیابان رضوی ننبش   0-0-0121-0110و با کد نوسازی  9255/0290/000/2آقای محمد آزرم مالک ملک پالک ثبتی 

مترمربع، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  5/02مساحت  مبنی بر درخواست خرید حری  جوی متروکه به 00رضوی 

)صورتجلسه و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

توافق از تاریخ ابالغ بنه مندت سنه مناه     با رعایت ضواب  و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این پیوست(  03/0/99توافقی مور  

 معتبر خواهد بود.

 0فرمانداری محترم درخصوص اعالم نظر هیات محترم تطبینق درخصنوص بنند     9/9/99مور   2939/0/3020نامه شماره  -02

ر سود تسهیالت دریافتی جهنت سننوات پرسننل، مجنددا  د     %2شورا با موضوع پرداخت  00/0/99مور   009صورتجلسه شماره  

شنهرداری و   9/9/99منور    01150/01/0999جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به توضیح نامنه شنماره   



شرای  سخت اقتصادی و کاهش درآمد و نقدینگی شهرداری، بر مصوبه خود اصنرار ورزینده و درخواسنت ارجناع و رسنیدگی در      

 شد.شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می با

شهرداری درخصوص خرید سازه تابلو تبلیغاتی پل عنابر پیناده آزادگنان کنه      00/5/99مور   52960/01/0999نامه شماره  -09

توس  آقای علی ابراهیمی ساخته و نصن گردیده که می بایست پس از اتمام قرارداد جمع آوری منی نمنود شنهرداری متقاضنی     

ارد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظنر و بنا توجنه بنه گنزارش و      خرید در قالن تهاتر با پروانه شناور را د

 065صورتجلسنه شنماره    2و با استناد بنه بنند    0/0/0999مور   02990/01/0999نامه شماره  0توجیح شهرداری موضوع بند 

 وافقت نمود.کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری اعالم م 26/0/99مور  

درون  09شهرداری درخصوص طرح پیشنهادی واگذاری اتوبوسنهای مندل    25/0/99مور    05690/01/0999نامه شماره  -03

 060صورتجلسنه شنماره    3شهری به بخش خصوصی، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

مایه گذاری ضمن اعالم موافقت با کلیات درخواست شهرداری با رعاینت آینین نامنه    کمیسیون برنامه، بودجه و سر 5/9/99مور  

 های مالی، مقرر نمود قرارداد نهایی جهت تصوین به شورا ارسال گردد.

شهرداری درخصوص افتتاح حساب با هدف اخذ تسهیالت از صندوق کارآفرین  3/9/99مور   00690/01/0999نامه شماره  -05

قانون بودجنه سنال    00ی اتوبوسهای فرسوده ناوگان اتوبوسرانی شهرداری از محل منابع موضوع بند الف تبصره امید جهت بازساز

منور    060صورتجلسنه شنماره    5کل کشور، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به اسنتناد بنند    0999

 شهرداری اعالم موافقت نمود. کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست 5/9/99

شنهرداری درخصنوص تصنوین تعرفنه پیشننهادی عنوارض محلنی و ارزش         23/0/99مور   05060/01/0999نامه شماره  -06

 060صورتجلسنه شنماره    0شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و بنه اسنتناد بنند     0311معامالتی سال 

شنهرداری و همچننین دفترچنه ارزش     0311، بودجه و سرمایه گذاری با تعرفنه عنوارض محلنی    کمیسیون برنامه 5/9/99مور  

 اعالم موافقت نمود. Cدرصد در منطقه  01و با افزایش  BوAدرصد در منطقه 21با افزایش  0311معامالتی سال 

و وارینز مبنالآ آن توسن      شهرداری درخصوص انتقال سند چند قطعه زمین 3/9/99مور    00090/01/0999نامه شماره  -00

بازنشستگان محترم شهرداری، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به شرای  سنخت اقتصنادی و   

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گنذاری، بنا درخواسنت     5/9/99مور   060صورتجلسه شماره  2بیماری کرونا و به استناد بند 

 موافقت نمود.شهرداری اعالم 

 0فرمانداری محترم درخصوص اعالم نظر هیات محترم تطبیق درخصنوص بنند    26/0/99مور   2260/0/3020نامه شماره  -00

و تعرفنه آمناده سنازی     99شورا با موضوع اعمال تخفیفات جهت کلیه عوارضنات سنال    02/0/99مور   002صورتجلسه شماره  

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به شرای  سخت اقتصنادی و   امالک در بهای خدمات، موضوع مجددا  در

کاهش درآمد شهرداری بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواست ارجاع و رسنیدگی در شنورای محتنرم حنل اخنتالف اسنتان را       

 خواستار می باشد.

درخصوص درخواسنت کمنک و مسناعدت بنه جهنت       هیأت قایقرانی خراسان شمالی 9/9/99مور   01000-نامه شماره ق -09

شرکت در لیگ در رشته روئینگ و حمایت و مساعدت مالی از هیأت مذکور، موضوع در جلسنه مطنرح، شنورا پنس از بررسنی و      

میلیون ریال از محل ردیف  211تبادل نظر و به جهت حمایت از ورزش و جوانان و بویژه در رشته قایقرانی با کمک مالی به مبلآ 

 دجه ورزشی به هیأت مذکور، اعالم موافقت نمود.بو

گلستانشهر با  -مبنی بر اجرای پروژه درختکاری جاده بجنورد 0شهرداری بند  3/9/99مور   00009/01/0999نامه شماره  -21

جاده بابت اصله درخت چنار برای درختکاری دو طرف جاده با موافقت اداره کل راه و شهرسازی به جهت استفاده از حری   2111

شنهرداری در نظنر    99میلیارد ریال جهت لوله گذاری، انتقال آب، درختکاری و ... کنه در بودجنه سنال     01درختکاری و برآورد 

 ( اعالم موافقت نمود.0گرفته شده، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری )بند 

 



 )خناکبرداری اسنتخر و   مبنی بر اجنرای پنروژه دریاچنه مصننوعی      3شهرداری بند  3/9/99مور   00009/01/0999نامه شماره  -20

شهرداری در نظر گرفته شده اسنت،   99در پارک بش قارداش که با اعتباری به مبلآ یک میلیارد ریال که در بودجه سال  آبگیری(

 ( اعالم موافقت نمود.3داری )بند موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهر

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلینه دسنتگاه هنای     91* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 20ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالن 

 با ذکر صلوات بر پیامبر عظی  شأن اسالم خاتمه یافت.  03:11جلسه ساعت   


