
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 3/91/11مورخ  981صورتجلسه رسمي شماره 
روز یکشمنبه ممور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمیی سماع    

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید. 3/01/99

شورا آقای بهین جباری ضین خیر مقدم به حاضمرین  جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس  

در جلسه که با حضور مهیان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و معاونین محترم 

و هیچنین گرامیداش  مناسبتهای ایام هفته )میالد حضرت امام علی )ع( و تبریم  روز ممرد(، ممواردی را بما موضموع      

 0011یود. در ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد گزارشی از نحوه تهیه بهاء خدمات سال جلسه مطرح ن

 شهرداری و سازمانهای وابسته را به جلسه ارائه نیودند.

 سپس ریاس  شورا با طرح و قرائ  نامه ها و پس از بررسی و تبادل نظر، تصیییاتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 

 00/00/99 ممور   تمواققی  صورتجلسمه شمهرداری درخصمو     19/00/99ممور    009579/01/0399نامه شمیاره   -0

واقع  11110100011711و کد نوسازی  99/7191/017و خانم آمنه ربانی مال  مل  پالک ثبتی  شهرداری قییابین

جلسمه  ضموع در  مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف عوارض ورود به محمدوده خمدماتی، مو   9پالک  7در احید آباد، رضوان 

اجمرای طمرح تفصمیلی و     ضمرورت  انجام شمده و طی شدن قرایند با توجه به و مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

اعمالم  با رعایم  ضموابو و مقمررات شهرسمازی     پیوس (  00/00/99)صورتجلسه تواققی مور  بازگشایی معابر با تواقق مذکور 

 .ه مدت سه ماه معتبر خواهد بودمواقق  نیود، این تواقق از تاریخ ابالغ ب

 قییابین 8/00/99 مور  تواققی صورتجلسهشهرداری درخصو   19/00/99مور   009599/01/0399نامه شیاره  -1

واقمع در خیابمان    0-13-0110-0113و آقای نوروز محید صفدری مال  مل  قولنامه عادی و کد نوسمازی   شهرداری

مترمربع، موضوع  71قدرالسهم شهرداری به مساح   %71ن تکلیف درخصو  مبنی بر تقاضای تعیی 03معراج، معراج 

اجمرای طمرح    ضمرورت  انجمام شمده و  طی شدن قراینمد  با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر در 

ررات شهرسمازی  با رعای  ضوابو و مقم پیوس (  8/00/99)صورتجلسه تواققی مور  تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور 

 .اعالم مواقق  نیود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 قییابین 19/9/99 مور  تواققی صورتجلسهشهرداری درخصو   19/00/99مور   009553/01/0399نامه شیاره  -3

 11010105010710د نوسازی و ک 050/0958/053و آقای غالمرضا اکباتان و شرکا مال  مل  پالک ثبتی  شهرداری

واقع در بلوار معلم کوچه براتزاده بن بس  انتهای کوچه مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف مل  معوض به آقمای غالمرضما   

 ضمرورت  انجام شمده و طی شدن قرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر اکباتان، موضوع در 

با رعای  ضوابو و مقررات پیوس (  19/9/99)صورتجلسه تواققی مور  یی معابر با تواقق مذکور اجرای طرح تفصیلی و بازگشا

 .اعالم مواقق  نیود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودشهرسازی 

 ییابینق 07/01/99 مور  تواققی صورتجلسهشهرداری درخصو   1/01/99مور   005190/01/0399نامه شیاره  -0

واقع در  11190177010111و کد نوسازی  970/0395/053و آقای عباس درتومی مال  مل  پالک ثبتی  شهرداری

جلسه مطرح، مبنی بر درخواس  خسارت درخصو  عقب نشینی، موضوع در  00خیابان چیران قرعی حسینی معصوم 

اجرای طرح تفصمیلی و بازگشمایی    ضرورت شده وانجام طی شدن قرایند با توجه به و شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

با رعای  ضوابو و مقمررات شهرسمازی و دریاقم  حمق و     پیوسم (   07/01/99)صورتجلسه تواققی مور  معابر با تواقق مذکور 

اعالم مواقق  نیود، این تواقق از تاریخ ابمالغ بمه ممدت سمه مماه      حقوقات شهرداری پس از تصویب کییسیون ماده پنج 

 .هد بودمعتبر خوا

 10/01/99 ممور   تمواققی  صورتجلسمه شمهرداری درخصمو     19/00/99ممور    007150/01/0399نامه شمیاره   -7

و کمد نوسمازی    00قطعه  8073/0080/077/1و آقای منصور روغنی و شرکا مال  مل  پالک ثبتی  شهرداری قییابین

یکمی بهمین مبنمی بمر درخواسم  تقاضمای       واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه آرام زمینهای تفک 1115-0010-1-0



طمی شمدن قراینمد    با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر واگذاری مل  به شهرداری، موضوع در 

بما  پیوسم (   10/01/99)صورتجلسه تواققی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواقق مذکور  ضرورت انجام شده و

 .اعالم مواقق  نیود، این تواقق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودررات شهرسازی رعای  ضوابو و مق

 07/01/99 ممور   تمواققی  صورتجلسمه شمهرداری درخصمو     19/00/99ممور    009599/01/0399نامه شمیاره   -9

واقمع در   11100113010110و آقای هادی قالح عزیزی مال  مل  قولنامه عادی و کمد نوسمازی    شهرداری قییابین

جلسه مطرح، شورا پس مترمربع، موضوع در  99/13مبنی بر درخواس  خرید حریم جوی به مساح   3خیابان پژوهش 

اجرای طرح تفصمیلی و بازگشمایی معمابر بما      ضرورت انجام شده وطی شدن قرایند با توجه به و از بررسی و تبادل نظر 

اعمالم مواققم  نیمود، ایمن     با رعای  ضوابو و مقررات شهرسمازی  پیوس (  07/01/99)صورتجلسه تواققی مور  تواقق مذکور 

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

هیمات محتمرم تطبیمق     محتمرم درخصمو  اعمالم نظمر     قرمانمداری  18/00/99ممور    3358/0/0010نامه شیاره  -5

را با موضوع مساعدت مالی درخصو  برگزاری مسابقات شو 09/00/99مور   085 صورتجلسه شیاره  8درخصو  بند 

میلیون ریال، مجدداً در جلسه  31ورزشی به مناسب  دهه قجر بین کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بجنورد به مبلغ 

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواس  ارجاع و رسیدگی در شمورای محتمرم   

 ختالف استان را خواستار می باشد.حل ا

هیمات محتمرم تطبیمق     محتمرم درخصمو  اعمالم نظمر     قرمانمداری  18/00/99ممور    3358/0/0010نامه شیاره  -8

شورا با موضوع مساعدت مالی درخصمو  برگمزاری اولمین     09/00/99مور   085 صورتجلسه شیاره  9درخصو  بند 

میلیون ریال، مجدداً در جلسه مطرح، شورا پمس از   71تیم ملی به مبلغ  دوره مسابقات آنالین دارت کشوری و انتخابی

بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواس  ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را 

 خواستار می باشد.

هیمات محتمرم تطبیمق     رمحتمرم درخصمو  اعمالم نظم     قرمانمداری  18/00/99ممور    3358/0/0010نامه شیاره  -9

شورا با موضوع مساعدت مالی به هیات کاراتمه بمه مبلمغ     09/00/99مور   085 صورتجلسه شیاره  01درخصو  بند 

میلیون ریال، مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار ورزیمده و درخواسم     011

 ف استان را خواستار می باشد.ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختال

هیمات محتمرم تطبیمق     محتمرم درخصمو  اعمالم نظمر     قرمانمداری  18/00/99مور   3358/0/0010نامه شیاره  -01

شورا با موضوع مساعدت مالی به تیم قوتسال شاهین بمه   09/00/99مور   085 صورتجلسه شیاره  00درخصو  بند 

رح، شورا پس از بررسی و تبمادل نظمر بمر مصموبه خمود اصمرار ورزیمده و        میلیون ریال، مجدداً در جلسه مط 711مبلغ 

 درخواس  ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می باشد.

هیمات محتمرم تطبیمق     محتمرم درخصمو  اعمالم نظمر     قرمانمداری  18/00/99مور   3358/0/0010نامه شیاره  -00

شورا با موضوع مسماعدت ممالی بمه تمیم اسمتقالل نموین        09/00/99مور   085 صورتجلسه شیاره  01درخصو  بند 

میلیون ریال، مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبمادل نظمر بمر مصموبه خمود اصمرار        711بجنورد به مبلغ 

 ورزیده و درخواس  ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می باشد.

هیمات محتمرم تطبیمق     محتمرم درخصمو  اعمالم نظمر     قرمانمداری  18/00/99مور   3358/0/0010شیاره  نامه -01

شورا با موضموع مسماعدت ممالی بمه تمیم بمانوان باشم اه         09/00/99مور   085 صورتجلسه شیاره  03درخصو  بند 

تبادل نظر بر مصموبه خمود    میلیون ریال، مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و 711سرخپوشان اترک به مبلغ 

 اصرار ورزیده و درخواس  ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می باشد.

هیمات محتمرم تطبیمق     محتمرم درخصمو  اعمالم نظمر     قرمانمداری  18/00/99مور   3358/0/0010نامه شیاره  -03

با موضوع مساعدت مالی به هیأت قایقرانی به مبلمغ   شورا 09/00/99مور   085 صورتجلسه شیاره  00درخصو  بند 



میلیون ریال، مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار ورزیمده و درخواسم     111

 ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می باشد.

ممور    05358شهرداری درخصو  بخشنامه ابالغی بمه شمیاره    3/01/99مور   005999/01/0399نامه شیاره  -00

سرپرسم    19/00/99ممور    00003/31/00سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نیز باستناد نامه شیاره  00/0/99

دقتر امور شهری و شورایهای استانداری خراسان شیالی مبنی بر اصالحیه بودجمه شموراهای اسمالمی مراکمز اسمتانها و      

شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  99یش بینی اعتبار آن به مبلغ ی  میلیارد ریال در سال پ

 شهرداری اعالم مواقق  نیود. 99با توجه به بخشنامه های ابالغی با پیش بینی مبلغ مذکور در بودجه سال 

شهرداری درخصمو  درخواسم  اداره کمل آمموزپ و پمرورپ       31/00/99مور   005039/01/0399نامه شیاره  -07

مترمربع واقع در انتهای خیابان الغدیر ضلع شرقی مدرسه قلمم چمی، جهم      9087مبنی بر واگذاری زمین به مساح  

پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به  احداث مجتیع آموزشی برای کودکان استثنایی )اوتیسم( در جلسه مطرح، شورا

مماه از تماریخ ابمالغ مصموبه،      9شرایو خا  کودکان استثنایی با حفظ مالکی  شهرداری، مشروط بمه اینکمه در ممدت    

عیلیات اجرایی احداث پروژه مذکور شروع گردد با درخواس  قوق اعالم مواقق  نیود. در غیر اینصمورت پمس از ممدت    

 ور به شهرداری عودت گردد.تعیین شده زمین مذک

درخواس  آقای یونس قیروزه درخصو  بازگش  بمه کمار ایشمان بمه      1/01/99/پ مور  3391/7/99نامه شیاره  -09

شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به اینکمه تعمدادی از هیمدوره همای نمامبرده بمه       

 ایشان اعالم مواقق  نیود.کارگیری شده اند، با بازگش  به کار 

شمهرداری درخصمو  صورتجلسمه کییسمیون مناقصمه اجماره        19/00/99مور   009050/01/0399نامه شیاره  -05

ریال با شرک  تعاونی طیران باباموسی خراسان شیالی به هیراه برآورد  111/371/183/95ماشین آالت سب  به مبلغ 

شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن قرایند قمانونی بما    اولیه، اسناد و آگهی مناقصه در جلسه مطرح،

 درخواس  شهرداری اعالم مواقق  نیود.

مبنمی بمر    00شهرداری درخصو  صورتجلسه کییسیون ماده  31/00/99مور   005118/01/0399نامه شیاره  -08

مترمربمع و بما کارشناسمی     10/097اح  زممین بمه مسم    -0قطعه زمین با موضوع ترک تشریفات واگمذاری   7واگذاری 

در خیابان نیایش به صورت ترک تشریفات  3ریال از اراضی تفکیکی موسوم به جفاکش قطعه شیاره  111/111/859/0

زمین به  -1به شرکتهای سرمد سپار سالوک، ابنیه سازان تخ  طاووس خاور و آقایان حامد محیودی و مهدی زراعتکار 

 1ریال از اراضی تفکیکی موسوم به زارعی قطعه شیاره  111/101/010/0با مبلغ کارشناسی مترمربع  50/050مساح  

زمین به  -3در انتهای شهرک حکی  بصورت ترک تشریفات به آقایان محسن تییورزاده، نورا... قرمانی و رسول قشالقی 

 3موسوم به زارعی قطعه شیاره  ریال از اراضی تفکیکی 111/801/090/0مترمربع با مبلغ کارشناسی  00/053مساح  

در انتهای شهرک حکی  بصورت ترک تشریفات به شرکتهای صنع  آب و برق شیال شرق، ابنیه حفار دش  عقیمق و  

مترمربمع بما مبلمغ     05/119زمین به مساح   -0آقایان ابوالفضل نیستانی، حیید سجادی و جیشید دوات گر مجیدی 

در انتهای شهرک حکی  بصورت  0ضی تفکیکی موسوم به زارعی قطعه شیاره ریال از ارا 111/111/398/7کارشناسی 

مترمربممع بمما مبلممغ کارشناسممی  78/103زمممین بممه مسمماح   -7تممرک تشممریفات بممه شممرک  شارسممتان طلمموع ن ممار 

در انتهمای شمهرک حکیم  بصمورت تمرک       9ریال از اراضی تفکیکی موسوم به زارعی قطعه شمیاره   111/181/773/7

رکتهای بانی راه بجنورد، روان صنع  و آقای جیشید دوات گر مجیدی بمه هیمراه صورتجلسمه تمواققی،     تشریفات به ش

آگهی مزایده، صورتجلسه مزایده و کارشناسی قیی  در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی 

 شدن قرایند قانونی با درخواس  شهرداری اعالم مواقق  نیود.



بازسمازی   00شهرداری درخصو  صورتجلسمه کییسمیون مماده     3/01/99مور   005991/01/0399شیاره نامه  -09

اتوبوسهای درون شهری با موضوع ترک تشریفات بازسازی اتوبوسهای درون شهری به شرک  عقماب اقشمان در جلسمه    

   شهرداری اعالم مواقق  نیود.مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن قرایند قانونی با درخواس

درخواس  از سوی اهالی جامعه ورزشی استان درخصمو  نام مذاری    11/5/99/پ مور  0991/7/99نامه شیاره  -11

گود کشتی با چوخه دوبرار بجنورد به نام پهلوان قاسم اسدی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبمادل نظمر و بمه    

شورای نام ذاری و طی نیودن قرایند قانونی با درخواس  قوق اعالم مواقق   19/00/99صورتجلسه مور   5استناد بند 

 نیود.

شمهرداری درخصمو  ارائمه تعرقمه بهمای خمدمات شمهرداری و         1/00/99مور   015758/01/0399نامه شیاره  -10

صورتجلسمه   0بنمد  در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبمادل نظمر و بمه اسمتناد      0011سازمانهای وابسته در سال 

کییسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری دقترچمه بهماء خمدمات شمهرداری و سمازمانهای       8/00/99مور   050شیاره 

 می باشد، اعالم مواقق  نیود.برگ تعرقه(  011)تعرقه و تبصره های ذیل آن  71که مشتیل بر  0011وابسته را برای سال 

موسسه حسابرسی و خدمات مدیری  آیین پژوهان ایرانیان  31/00/99مور   99/م/995و  99/م /999نامه شیاره  -11

درخصو  حسابرسی مستقل شهرداری بجنورد، سازمانهای تابعه و شورای اسالمی شهر بجنورد برای سال مالی منتهی 

در جلسه  با موضوع گزارپ نهایی حسابرسی 11/5/98/پ مور  0591/7/98برابر مفاد قرارداد شیاره  19/01/0398به 

کییسمیون برناممه،    3/01/99ممور    087صورتجلسه شیاره  0و تبادل نظر و به استناد بند  بررسی از پس مطرح، شورا

شمهرداری،   19/01/98بودجه و سرمایه گذاری، ضین اعالم مواقق  با گزارپ نهایی حسابرسی سال ممالی منتهمی بمه    

نیود شهرداری محترم نسب  به رقع ایرادات موارد ذکمر شمده در   سازمانهای تابعه و شورای اسالمی شهر بجنورد، مقرر 

گزارپ اعالم شده اقدام، بطوریکه ایرادات بیان شده گزارپ در سالهای آتی رقع گردد، ضیناً پرداخ  مطالبات موسسه 

 حسابرسی برابر مفاد قرارداد قابل تسویه خواهد بود.

داری درخصو  تیدید قعالی  سازمانهای تابعه شهرداری بما  شهر 09/0/99مور   001100/01/0399نامه شیاره  -13

دقتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمیالی مبنمی بمر     5/01/99مور   00900/31/00عنای  به نامه شیاره 

 تفویض اختیار مدت زمان چهارساله قعالی  سازمانهای وابسته به شهرداری به معاون هیاهن ی امور عیرانی اسمتانداری 

 1اساسنامه مصوب سازمانها، در جلسه مطرح، شورا پمس از بررسمی و تبمادل نظمر و بمه اسمتناد بنمد         3به استناد ماده 

سماله   0کییسیون برنامه، بودجه و سمرمایه گمذاری بما تیدیمد ممدت قعالیم         3/01/99مور   087صورتجلسه شیاره 

پسمیاند شمهرداری بجنمورد، سمازمان ممدیری        سازمانهای مدیری  حیل و بار و مسماقر شمهرداری بجنمورد، ممدیری     

آرامستانهای شهرداری بجنورد، سازمان آتش نشانی و خدمات ایینی شهرداری بجنورد، سازمان سمییا، منظمر و قضمای    

سبز شهری شهرداری بجنورد، سازمان قرهن ی و اجتیاعی و ورزشی شمهرداری بجنمورد و سمازمان ممدیری  عیمران و      

 شهرداری بجنورد، اعالم مواقق  نیود.بازآقرینی قضاهای شهری 

شهرداری درخصو  پرداخ  یارانه بازسازی به ناوگمان حیمل و    1/00/99مور   001711/01/0399نامه شیاره  -10

از اقساط ماهیانه تسهیالت کم بهره صندوق کمارآقرین امیمد در    %17نقل عیومی در بخش خصوصی به شکل پرداخ  

سال و با اخذ تعهد محضری از آنان برای هر  7ات ناوگان بخش خصوصی حداقل به مدت قبال تیدید قرارداد ارائه خدم

 18ماهه با سمرجیع حمدود    91دست اه با احتساب اقساط  30میلیون ریال بصورت ماهیانه برای  071اتوبوس به مبلغ 

هرداری برای بخش خصوصمی  یارانه بلیو با اخذ و تامین وثیقه مورد نیاز توسو ش001110میلیارد ریال از محل ردیف 

کییسیون  3/01/99مور   087صورتجلسه شیاره  3در جلسه مطرح، شورا پس از  بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواس  شهرداری اعالم مواقق  نیود.

س قرارداد واگذاری اتوبوسها پیمرو  شهرداری درخصو  پیش نوی 1/00/99مور   015998/01/0399نامه شیاره  -17

شورای اسالمی در جلسه مطرح، شورا پس از  بررسمی و تبمادل نظمر بما      9/9/99مور   059صورتجلسه شیاره  00بند 



 0در ایمن خصمو  و هیچنمین بمه اسمتناد بنمد        (9/9/99ممور    059صورتجلسمه شمیاره    00)بنمد  توجه به مصوبه قبلی شمورا  

کییسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با انعقاد قرارداد واگذاری اتوبوسها و با  3/01/99مور   087صورتجلسه شیاره 

 رعای  آیین نامه مالی شهرداریها، با درخواس  شهرداری اعالم مواقق  نیود.

شهرداری درخصو  ارائه پیشنهادات نحوه وصمول مطالبمات در   01/00/99مور   001719/01/0399نامه شیاره  -19

شیه ای )پارکبان( و لین  دو نرم اقزار پارک حاشیه ای و پارکینگ های هی انی و اخذ بدهی های مربموط بمه   پارک حا

پارک حاشیه ای مربوط به هر خودرو در پارکینگ های هی انی و اخذ آن از مالکین خودرو در جلسه مطرح، شورا پمس  

کییسیون برناممه، بودجمه و سمرمایه     3/01/99مور   087صورتجلسه شیاره  7از  بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 گذاری و رعای  حقوق شهروندی، با درخواس  شهرداری اعالم مواقق  نیود.

شمورای   0011دبیرخانه شورا مبنی بر تصمویب بودجمه سمال     10/00/99/پ مور  3119/7/99درخواس  شیاره  -15

میلیارد ریال( در جلسه مطرح، شورا پمس   07تومان ) 111/711/0اسالمی شهر بجنورد در پنج ردیف درآمدی به مبلغ 

 اعالم مواقق  نیود. 0011از بررسی و تبادل نظر با بودجه شورا با مبلغ مذکور برای سال 

 با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتیه یاق . 00:11جلسه ساع    

 


