
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 42/34/99مورخ  391شماره  صورتجلسه رسمي
در  42/04/99روز یکشنبه مورخ  01011پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

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

ور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعهی شههردار محتهرم بجنهورد و میهاوحین محتهرم و هم نهین        که با حض

در ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنهورد   .گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، مواردی را با موضوع جلسه مطرح حمود

 .به جلسه ارائه حمودحد 0999شهری در سال گزارشی از اقدامات شهرداری بجنورد در حوزه های مختلف 

 پس از بررسی و تبادل حظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید0و سپس ریاست شورا با طرح و قرائت حامه ها  

آقهای   فرهنگهی و اجتمهاعی  شهرداری درخصوص تاییدیه ریهیس سهازمان    42/04/99مورخ  042929/01/0999حامه شماره  -0

مالی سازمان و امور بینوان مسئول  سرکار خاحم مرضیه خادم پورمحمدرضا موفق بینوان قائم مقام شهردار در سازمان و هم نین 

قائم مقام ذیحساب شهرداری، جهت امضای کلیه پرداختها با اسناد مثبته در حهدود بودجهه مصهوب بها رعایهت مقهررات مهالی و        

قهاحون   10مهاده   91مایند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر و به اسهتناد بنهد   میامالتی شهرداری بجنورد عمل ح

و اصالحیه های بیدی آن، بها درخواسهت    0/9/17تشکیالت، وظایف و احتخابات شورای اسالمی کشور و احتخاب شهرداران مصوب 

 شهرداری با رعایت قواحین مربوطه اعالم موافقت حمود.

 فیمهابین  02/04/99 مهورخ  تهوافقی  صورتجلسهه شههرداری درخصهوص    42/04/99مهورخ   047111/01/0999حامه شماره  -4

 2/2شهرک شاهد، صهادقیه  واقع در  14190121010911قولنامه عادی کد حوسازی مالک ملک آقای احسان حودهی و  شهرداری

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  موضوع درتقاضای تییین تکلیف عوارض ورود به محدوده خدماتی، مبنی بر  12پالک 

)صورتجلسهه تهوافقی   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی میابر با توافق مذکور  ضرورت احجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و حظر 

سه مهاه میتبهر   اعالم موافقت حمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  02/04/99مورخ 

 .خواهد بود

 فیمهابین  09/00/99 مهورخ  تهوافقی  صورتجلسهه شههرداری درخصهوص    42/04/99مهورخ   047097/01/0999حامه شماره  -9

کههد حوسههازی  4929/092/049ملههک شهههرداری  791/049پههالک تبتههی مالههک ملههک خههاحم صههقری قوپراحلههو  و  شهههرداری

تقاضای جبران خسارت حاشی از وقوع کل مسهاحت  مبنی بر متری  24ملکش ضلع جنوب خیابان واقع در  14410110010110

طی شهدن فراینهد   با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر موضوع در متری داحشگاه،  24ملک در مسیر گذر 

بها رعایهت   پیوسهت(   09/00/99)صورتجلسه تهوافقی مهورخ   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی میابر با توافق مذکور  ضرورت احجام شده و

 .اعالم موافقت حمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه میتبر خواهد بودضوابط و مقررات شهرسازی 

 شهرداری فیمابین 07/9/99 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  42/04/99مورخ  047007/01/0999حامه شماره  -2

واقع  1-20-014-22-0اصلی طارمی کد حوسازی  072فرعی از  11و 29-22پالک تبتی مالک ملک آقای حسین قلی رحماحی و 

تقاضای توافقات و تقییر کهاربری و تفکیهک   مبنی بر متری شمالی شهر ضلع غرب جوادیه شمال بلوار شهیدان امامی فرد  94در 

اجرای طرح  ضرورت احجام شده ون فرایند طی شدبا توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر موضوع در اراضی، 

اعهالم  بها رعایهت ضهوابط و مقهررات شهرسهازی      پیوست(  07/9/99)صورتجلسه توافقی مورخ تفصیلی و بازگشایی میابر با توافق مذکور 

 .موافقت حمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه میتبر خواهد بود

 فیمهابین  07/01/99 مهورخ  تهوافقی  صورتجلسهه شههرداری درخصهوص    42/04/99مهورخ   047411/01/0999حامه شماره  -7

مجتمع کارگهاهی  واقع در  1-97-090-9کد حوسازی مالک ملک آقای رسول غضنفری و کلیه مالکین تیویض پالک و  شهرداری

تقاضای تییین تکلیف درخصوص ادعای شرکت راهگشا )تیویض پهالک( مبنهی بهر    مبنی بر خیابان ابن سینا جنب تیویض پالک 

احجهام  طی شهدن فراینهد   با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر موضوع در جابجایی ملک جهت احداث بنا، 

با رعایت ضهوابط و  پیوسهت(   07/01/99 )صورتجلسه توافقی مورخاجرای طرح تفصیلی و بازگشایی میابر با توافق مذکور  ضرورت شده و

 .اعالم موافقت حمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه میتبر خواهد بودمقررات شهرسازی 



 فیمهابین  02/04/99 مهورخ  تهوافقی  صورتجلسهه شههرداری درخصهوص    42/04/99مهورخ   047121/01/0999حامه شماره  -2

واقهع در   10-44-0174-014211کد حوسازی  01100/414/029پالک تبتی ک مالک ملآقای حجی خان محمدی و  شهرداری

مهاده   2تقاضای تییین تکلیف و پرداخت عوارض ورود به محهدوده طبهق تبصهره    مبنی بر  07پالک  92جوادیه، روبروی جوادیه 

احجام طی شدن فرایند جه به با توو جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر موضوع در واحده قاحون تییین وضییت امالک، 

با رعایت ضهوابط و  پیوسهت(   02/04/99)صورتجلسه توافقی مورخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی میابر با توافق مذکور  ضرورت شده و

 .اعالم موافقت حمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه میتبر خواهد بودمقررات شهرسازی 

جهت افهزایش اعتبهار پهروته تملهک     شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه  49/04/90مورخ  042097/01/0999حامه شماره  -1

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر با اصالح بودجه شههرداری بهه شهرح جهدول ذیهل اعهالم موافقهت         اراضی شهر

 حمودحد.
 )ارقام به هزار ریال(                                              

 عنوان کد پروژه
متمم بودجه 

 3199مصوب سال 
 بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش

111/111/27 پروته تملک اراضی سطح شهر 2101010  111/111/77  - 111/111/011  

111/111/91 پروته اجرای المان دروازه ورودی شهر 01912119  - 111/111/91  1 

111/941/22 دیون با محل 011010  - 111/111/07  111/941/90  

111/111/2 پروته طراحی و اجرای دریاچه پارک بش قارداش 41014112  - 111/111/2  1 

111/171/92 فوق الیاده، جمیه کاری، حوبت کاری، شب کاری و ... 001411  - 111/111/2  111/171/91  

000/170/363 جمع کل  000/000/55  000/000/55  000/170/363  

شهرداری درخصوص تمدید قرارداد واگذاری امور دبیرخاحه و خهدمات   02/04/99مورخ  044072/01/0999حامه شماره  -0

 012صورتجلسهه شهماره    0در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر و به استناد بنهد  شهرسازی به دفاتر پیشخوان 

 ا رعایت قواحین با درخواست شهرداری اعالم موافقت حمود.کمیسیون برحامه، بودجه و سرمایه گذاری ب 00/04/99مورخ 

و شهرداری درخصوص تیطیلی بازار روز در زمان شیوع ویروس کروحها   09/04/99مورخ  040722/01/0999حامه شماره  -9

ناد ، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل حظر و بهه اسهت  0999بخشودگی اجاره بهای راهبر در سال  %71درخواست 

کمیسیون برحامه، بودجه و سهرمایه گهذاری بها درخواسهت شههرداری اعهالم        00/04/99مورخ  012صورتجلسه شماره  4بند 

 موافقت حمود.

درخصوص اصالحیه شیوه حامه سرمایه گذاری ابالغی وزارت کشور در  01/04/99مورخ  044201/01/0999حامه شماره  -01

کمیسیون برحامه،  00/04/99مورخ  012صورتجلسه شماره  9حظر و به استناد بند  جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل

 بودجه و سرمایه گذاری با اصالحیه شیوه حامه سرمایه گذاری اعالم موافقت حمود.

شهرداری درخصوص درخواست راهبران سالنهای ورزشی، کافی شاپ  42/04/99مورخ  047401/01/0999حامه شماره  -00

یک مبنی بر بخشودگی اجاره بهاء به دلیل شیوع ویروس کروحا و عهدم اسهتقبال شههروحدان از امهاکن ورزشهی و      و پارک تراف

مدیرکل محترم مدیریت بحران اسهتاحداری و حامهه    00/4/99مورخ  0949/92/20تفریحی و آموزشی و هم نین حامه شماره 

س کمیتهه امنیتهی، اجتمهاعی و احتظهامی سهتاد ملهی       میاون محترم امنیتی و احتظامی و ریهی  0/4/99مورخ  02211شماره 

در جلسه مطهرح،   99مدیریت بیماری کروحا درخصوص بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در سال 

کمیسیون ورزش و جواحان و با  49/04/99مورخ  012صورتجلسه شماره  0شورا پس از بررسی و تبادل حظر و با توجه به بند 

 به شرایط سخت اقتصادی و شیوع ویروس کروحا با درخواست مذکور اعالم موافقت حمود.توجه 



  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت. 02011جلسه ساعت   


