
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 5/1/2000مورخ  102شماره  صورتجلسه رسمي
در  5/2/0011روز یکشنبه موور    01011پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 شورا تشکیل گردید. همایشمحل سالن 

ضومن ییور ممودم بوه یاضورین در       مهندس محمدیجلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای  

ضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و معواویین محتورم و همینوین    جلسه که با ی

در ادامه آقای مهندس زارعی شوهردار محتورم بجنوورد     .گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، مواردی را با موضوع جلسه مطرح یمود

 .به جلسه ارائه یمودیددر یوزه های مختلف شهری 0933گزارشی از عملکرد و اقدامات شهرداری بجنورد در سال 

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

و  شهرداری فیمابین 01/0/0011 مور  توافمی صورتجلسهشهرداری دریصوص  2/2/0011مور   5105/01/0011یامه شماره  -0

تعیین مبنی بر  091ابن سینا، پالک واقع در  12120150010011قولنامه عادی با کد یوسازی مالک ملک آقای عبدالعلی قلیزاده 

طی شدن فراینود  با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در تکلیف عوارض ورود به محدوده یدماتی، 

بوا رعایوت   پیوسوت    01/0/0011)صورتجلسوه تووافمی موور     لی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اجرای طرح تفصی ضرورت ایجام شده و

 .اعالم موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بودضوابط و ممررات شهرسازی 

 شهرداری فیمابین 21/00/0933 مور  توافمی صورتجلسهشهرداری دریصوص  2/2/0011مور   5122/01/0011یامه شماره  -2

 02ایمد آبواد، جوالل آل ایمود    واقع در  12220123010111قولنامه عادی با کد یوسازی مالک ملک آقای رمضایعلی علی ییا و 

بوا توجوه بوه    و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده یدماتی، مبنی بر 

 21/00/0933)صورتجلسوه تووافمی موور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق موذکور   ضرورت ایجام شده ودن فرایند طی ش

 .اعالم موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بودبا رعایت ضوابط و ممررات شهرسازی پیوست  

 شهرداری فیمابین 00/00/0933 مور  توافمی صورتجلسهشهرداری دریصوص  0/2/0011مور   5251/01/0011یامه شماره  -9

کوچه یسنعلی  05ییابان پژوهش واقع در  12200151011511قولنامه عادی با کد یوسازی مالک ملک آقای فتحعلی یصاری و 

بوا  و ا پس از بررسوی و تبوادل یظور    جلسه مطرح، شورموضوع در تعیین تکلیف عوارض ورود به محدوده یدماتی، مبنی بر عزیزی 

)صورتجلسوه تووافمی موور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشوایی معوابر بوا توافوق موذکور       ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند توجه به 

یواهد اعالم موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر با رعایت ضوابط و ممررات شهرسازی پیوست   00/00/0933

 .بود

 شهرداری فیمابین 21/02/0933 مور  توافمی صورتجلسهشهرداری دریصوص  2/2/0011مور   5127/01/0011یامه شماره  -0

محله جوادیه، کوچوه شوهید   واقع در  10-22-0195-010011قولنامه عادی با کد یوسازی مالک ملک آقای ییاز محمد وییدی و 

مواده وایوده قوایون     0تعیین تکلیف و پردایت عوارض ورود به محدوده طبق تبصوره  ر مبنی بربایی، ضلع غرب مسجد اهل سنت 

 ایجوام شوده و  طوی شودن فراینود    با توجوه بوه   و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در تعیین وضعیت امالک، 

با رعایت ضوابط و ممررات پیوست   21/02/0933)صورتجلسه توافمی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت

 .اعالم موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بودشهرسازی 

 فیموابین  00/02/0933 موور   تووافمی  صورتجلسوه شوهرداری دریصووص    90/0/0011موور    7522/01/0011یامه شوماره   -5

 01جوادیه، جوادیه واقع در  10-22-0102-011911قولنامه عادی با کد یوسازی مالک ملک آقای اسفندیار سبحایی و  شهرداری

 0تعیین تکلیف و پردایت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره مبنی بر  90و  92)کوچه دلنشین  بعد از چهارراه آیر، بین پالک 

طی شودن فراینود   با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر ر موضوع دماده وایده قایون تعیین وضعیت امالک، 

بوا رعایوت   پیوسوت    00/02/0933)صورتجلسه توافمی موور   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت ایجام شده و

 .دت سه ماه معتبر یواهد بوداعالم موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مضوابط و ممررات شهرسازی 

 شهرداری فیمابین 00/02/0933 مور  توافمی صورتجلسهشهرداری دریصوص  2/2/0011مور   7313/01/0011یامه شماره  -7

ییابوان طالموایی غربوی، کوچوه     واقوع در   10-21-0155-012011قولنامه عادی بوا کود یوسوازی    مالک ملک آقای عاشر بهمن و 



ماده وایده قوایون تعیوین وضوعیت     0تعیین تکلیف و پردایت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره مبنی بر  202یورشید، پالک 

اجرای طورح   ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در امالک، 

اعوالم  با رعایت ضووابط و مموررات شهرسوازی    پیوست   00/02/0933ی مور  )صورتجلسه توافمتفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بود

 فیموابین  22/0020/0933 موور   تووافمی  صورتجلسوه شوهرداری دریصووص    0/2/0011مور   5901/01/0011یامه شماره  -5

متری و  07دو یبش تماطع  03یاظرآباد واقع در  10-01-0191-019011با کد یوسازی مالک ملک یایم ربیعه ربایی و  شهرداری

مواده وایوده قوایون تعیوین وضوعیت اموالک،        0تعیین تکلیف و پردایت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره مبنی بر متری  02

اجرای طرح تفصویلی   ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به  وجلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در 

اعوالم موافموت   با رعایت ضوابط و مموررات شهرسوازی   پیوست   22/02/0933)صورتجلسه توافمی مور  و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بود

 شهرداری فیمابین 00/02/0933 مور  توافمی صورتجلسهشهرداری دریصوص  0/2/0011مور   5217/01/0011یامه شماره  -1

، کوچه 0/22باقریان واقع در  10-29-0193-001111با کد یوسازی  1323/002/073پالک ثبتی مالک ملک آقای رضا قائمی و 

ماده وایده قایون تعیین وضعیت  0به محدوده طبق تبصره  تعیین تکلیف و پردایت عوارض ورودمبنی بر  090گل رز، جنب پالک 

اجرای طورح   ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در امالک، 

اعوالم  با رعایت ضووابط و مموررات شهرسوازی    پیوست   00/02/0933)صورتجلسه توافمی مور  تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بود

 شهرداری فیمابین 00/02/0933 مور  توافمی صورتجلسهشهرداری دریصوص  5/2/0011مور   5097/01/0011یامه شماره  -3

ییابوان، طالموایی غربوی،    واقوع در   0-21-0155-0102با کد یوسوازی   0135/055/2پالک ثبتی مالک ملک آقای یلیل بهمن و 

مواده   0تعیین تکلیف و پردایت عوارض ورود بوه محودوده طبوق تبصوره     مبنی بر  53کوچه شهید امایی پالک  50طالمایی غربی 

ایجوام  طی شدن فرایند با توجه به و تبادل یظر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و موضوع در وایده قایون تعیین وضعیت امالک، 

با رعایت ضووابط و  پیوست   00/02/0933)صورتجلسه توافمی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت شده و

 .اعالم موافمت یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بودممررات شهرسازی 

 فیموابین  00/02/0933 موور   تووافمی  صورتجلسوه شوهرداری دریصووص    5/2/0011موور    5090/01/0011امه شماره ی -01

ییابوان باقریوان،   واقوع در   0-29-0150-0111-12قولنامه عوادی بوا کود یوسوازی     مالک ملک آقای یمید طاهری و  شهرداری

ماده وایده قوایون تعیوین وضوعیت اموالک،      0تعیین تکلیف و پردایت عوارض ورود به محدوده طبق تبصره مبنی بر  02باقریان 

اجرای طرح تفصویلی   ضرورت ایجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع در 

اعوالم موافموت   با رعایت ضوابط و مموررات شهرسوازی   پیوست   00/02/0933)صورتجلسه توافمی مور  و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .یمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر یواهد بود

 هیوات محتورم تطبیوق دریصووص      محتورم دریصووص اعوالم یظور     فرمایداری 91/0/0011مور   011/0/0020یامه شماره  -00

دریواست آقای شایان آدینه زاده مبنی بر کمک و مساعدت مالی شورا با موضوع  23/0/0011مور   033 صورتجلسه شماره  9بند 

و با توجه مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع ، میلیون ریال 01جهت برگزاری جشنواره ملی به مبلغ 

بر مصوبه یود اصرار همینین یمایت از هنرمندان شهر  به یمایت از اقدامات فرهنگی و اجتماعی در شرایط سخت بیماری کرویا و

 ورزیده و دریواست ارجاع و رسیدگی در شورای محترم یل ایتالف استان را یواستار می باشد.

 هیوات محتورم تطبیوق دریصووص      محتورم دریصووص اعوالم یظور     فرمایداری 91/0/0011مور   011/0/0020یامه شماره  -02

تمدید قرارداد و تامین وثیمه تسهیالت یاوگان اتوبوسرایی بخوش  شورا با موضوع  23/0/0011مور   033 صورتجلسه شماره  1بند 

با توجه به طرح توجیهی ارائه شده پیوستی و ضورورت  مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر موضوع ، یصوصی

ست ارجاع و رسیدگی در شورای محترم یل ایوتالف اسوتان را   بر مصوبه یود اصرار ورزیده و دریوابازسازی یاوگان درون شهری 

 یواستار می باشد.



 0933شهرداری دریصوص پردایت پاداش پایان یدمت شهردار در سوال   21/02/33مور   025939/01/0933یامه شماره  -09

در جلسه مطرح، شوورا پوس از    0951آیین یامه یموق و مزایای شهرداران مصوب سال  5از منابع دایلی شهرداری به استناد ماده 

کمیسویون بریاموه، بودجوه و سورمایه گوذاری و       0/2/0011موور    055صورتجلسه شماره  0بررسی و تبادل یظر و به استناد بند 

 با دریواست شهرداری اعالم موافمت یمود. 20/02/33مور   05531/92/00همینین مکاتبه استایداری محترم بشماره 

شهرداری دریصوص درج تخفیفات عوارض صرفاً جهت یمایت از افراد تحت  07/0/0011مور   2015/01/0011یامه شماره  -00

پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا سایر یهادهای یمایتی و یا افراد واجد شورایط فموط بورای یکبوار، موضووع در جلسوه       

کمیسویون بریاموه، بودجوه و     0/2/0011موور    055رتجلسه شماره صو 2مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر و به استناد بند 

 سرمایه گذاری با دریواست شهرداری بر مبنای تراکم پایه طبق ضوابط قایویی اعالم موافمت یمود.

شهرداری دریصوص ثبت علی الحساب عملکرد درآمود و هزینوه توافموات و     90/0/0011مور   7039/01/0011یامه شماره  -05

 5در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر و بوه اسوتناد بنود     0011ها و پادار یمودن آن در متمم بودجه سال بازگشایی 

 کمیسیون بریامه، بودجه و سرمایه گذاری با دریواست شهرداری اعالم موافمت یمود. 0/2/0011مور   055صورتجلسه شماره 

در جلسوه   0011شهرداری دریصوص تعرفه بهوای یودمات کشوتارگاه سوال      0/2/0011مور   5070/01/0011یامه شماره  -07

کمیسویون بریاموه، بودجوه و     0/2/0011موور    055صورتجلسه شماره  7مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر و به استناد بند 

ابق مفاد قرارداد منعمده بوا  سرمایه گذاری با توجه به شرایط سخت اقتصادی و باال بودن هزینه های جاری، ممرر شد شهرداری مط

 راهبر اقدام یماید، اعالم موافمت یمود.

شهرداری دریصوص اجازه پردایت یمدی بوه شوهرداری مبنوی بور تملوک از       0/2/0011مور   5210/01/0011یامه شماره  -05

مستلزم پردایت وجه یمود   یحوه یرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای بریامه های عمومی و عمرایی مواردی که 1طریق ماده 

شهرداری بصورت علی الحساب در جلسه مطرح، شورا پس از بررسوی و تبوادل    0011باشد و پادار یمودن آن در متمم بودجه سال 

کمیسیون بریامه، بودجه و سرمایه گذاری با دریواست شوهرداری   0/2/0011مور   055صورتجلسه شماره  5یظر و به استناد بند 

 یمود.اعالم موافمت 

شهرداری دریصوص تهاتر شهرداری با ورثه مریووم شوادلو در ازای واگوذاری     5/2/0011مور   5021/01/0011یامه شماره  -01

ریال  111/311/105/0به مبلغ  02واقع در ییابان طالمایی غربی، میالن بایک مسکن، کوچه  031/071سهم ایشان از پالک ثبتی 

ریال کوه مابوه    111/111/211/0قطعه زمین ممبره یایوادگی با قیمت کارشناسی روز به مبلغ  با شهرداری در قالب واگذاری چهار

ریال از سوی شهرداری به ورثه مریوم شادلو پردایت گردد، در جلسه مطرح، شوورا پوس از    111/311/705/0التفاوت آن به مبلغ 

 بررسی و تبادل یظر با دریواست شهرداری اعالم موافمت یمود.

شهرداری دریصوص ایتصاب سرکار یایم تاجگردان بعنوان کارشناس بصیر به  5/2/0011مور   5520/01/0011ه شماره یام -03

 3/02/33موور    033103منظور تصمیم گیری و تصویب کلیه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری با عنایت به یاموه شوماره   

مبنوی بور تشوکیل     01گذاری و مشارکت شهرداریهای کشور، باستناد ماده  وزیر محترم کشور منضم به اصالییه شیوه یامه سرمایه

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر با دریواست شهرداری اعوالم موافموت    0هیات عالی سرمایه گذاری و اجرای بند 

 یمود.

رقیه جان )س  مبنی بر کمک و  شهرداری دریصوص دریواست هیات محترم 5/2/0011مور   5025/01/0011یامه شماره  -21

مساعدت مالی جهت برگزاری مراسمات لیالی قدر به مدت سه روز اطعام سحری در ماه مبارک رمضان در جلسه مطرح، شورا پس 

میلیون ریال )ده میلیون توموان  از محول اعتبوارات سوازمان فرهنگوی و       011از بررسی و تبادل یظر با کمک و مساعدت به مبلغ 

 هرداری اعالم موافمت یمود.اجتماعی ش

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم یاتمه یافت. 00011جلسه ساعت   

 


