
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 21/4/2411مورخ  122صورتجلسه رسمي شماره 
روز چهارشانبه ماور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی سااع     

تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ریاس  شاورا  در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با  01/4/0411

ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و گرامیداشا  ایاام تهتاه، دساتور جلساه را قراپا  و پاس از بررسای و تبااد    ار           

 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 فیماابین  02/3/0411 ماور   توافقی صورتجلسهدرخصوص شهرداری  01/4/0411مور   72171/01/0411 امه شماره  -0

خیاباا   واقا  در   10-01-0001-011711با کد  وسازی  0071/000پالک ثبتی  مالک ملکخا م مریم فخرطه و  شهرداری

  %11/0درخواساا  تقاضااای ت یااین تکلیاا  و اخاا    باار امااام خمیناای غرباای، شااهرک حکماا ، کااوی دکتااری مبناای    

 ا جام شاده و طی شد  فرایند با توجه به و شورا پس از بررسی و تباد    ر جلسه مطرح، موضوع در سهم ال رصه شهرداری، 

باا رعایا  ضاواب  و    پیوسا     02/3/0411)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تهصیلی و بازگشایی م ابر با توافق م کور  ضرورت

 .م تبر خواتد بوداعالم موافق   مود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه مقررات شهرسازی 

 فیماابین  04/4/0411 ماور   تاوافقی  صورتجلسهدرخصوص شهرداری  01/4/0411مور   72141/01/0411 امه شماره  -7

 3111مجزی از  4003/023و 07124پالک ثبتی  مالک ملکاداره کل ت او  کار و رفاه اجتماعی خراسا  شمالی و  شهرداری

درخواس  تغییر کااربری از  بر مبنی  710پالک  70 -01یابا  قیام  بش قیام خواق  در  17100123010011با کد  وسازی 

باا  و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبااد    ار   موضوع در اداری به تجاری و پرداخ  عوارض ارزش افزوده  اشی از آ ، 

)صورتجلسه تاوافقی ماور    اجرای طرح تهصیلی و بازگشایی م ابر با توافق م کور  ضرورت ا جام شده وطی شد  فرایند توجه به 

اعالم موافق   مود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه مااه م تبار   با رعای  ضواب  و مقررات شهرسازی پیوس    04/4/0411

 .خواتد بود
 فیماابین  00/3/0411 ماور   توافقی رتجلسهصودرخصوص شهرداری  01/4/0411مور   72104/01/0411 امه شماره  -3

واقا  در   17140141011711باا کاد  وساازی     7131/707/014پاالک ثبتای    مالک ملکآقای حسن مجیدی و  شهرداری

جلسه مطرح، شورا موضوع در درخواس  تقاضای ت یین تکلی  حق مشرفی ، بر مبنی  0پالک  01فردوسی جنوبی، امام رضا 

اجرای طرح تهصیلی و بازگشایی م ابر با توافق  ضرورت ا جام شده وطی شد  فرایند با توجه به و پس از بررسی و تباد    ر 

اعالم موافق   مود، این توافق از تااریخ  با رعای  ضواب  و مقررات شهرسازی پیوس    00/3/0411)صورتجلسه توافقی مور  م کور 

 .سه ماه م تبر خواتد بودابالغ به مدت 

شهرداری درخصوص کاتش تزینه عملیات دفن بهداشتی پساما دتای    01/4/0411مور   72104/01/0411 امه شماره  -4

پزشکی بیمارستا  تا و مطب توس  شهرداری در دفن گاه باباموسی در دفترچه بهاء خدمات مجموع تزینه تای پا یرش باا   

زی و ا تقا  پسما دتای مطب تا تا محل دفن توس  بخش خصوصای ا جاام مای گیارد و     توجه به اینکه عملیات بی خطرسا

تمچنین موضوع در جلسه کمیته پسما د استا  با یک سوم تزینه مصوب شورای اسالمی شهر مورد موافق  ا جاام گردیاده،   

رم دفان پساما د ما کور اعاالم     ریا  به ازاء تار کیلاوگ   111/4در جلسه مطرح شورا پس از بررسی و تباد    ر با اخ  مبلغ 

 موافق   مود.

 00الی  01شهرداری درخصوص اصالح  ر  پایه بهای خدمات ردیههای  00/4/0411مور   72420/01/0411 امه شماره  -0

با موضوع اجاره سایبا  تا و ما یتورتای ایستگاه تای اتوبوس و تمچنین تابلوتای  0411سا   42ت رفه بهای خدمات شماره 

اتی پارکینگ تا مبنی بر برگزاری دو مرحله مزایده و عدم اراپه پیشنهاد از طرف کا و های تبلیغاتی ب ل   ر  پایه باال به تبلیغ



مبلغ ثاب  به   ریه کارشناس و ارزیاب شهرداری اصالح گردد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد    ار باا   

 پیشنهاد شهرداری اعالم موافق   مود.

بهاء خدمات سازما  حمل و  قل  30شهرداری درخصوص ح ف ردی   03/4/0411مور   71114/01/0411 امه شماره  -1

باا عنایا     0411بار و مسافر )درآمد حاصل از  قل و ا تقا  تاکسی پالک ت براساس قیم  کارشناسی  در بهاء خدمات سا  

تزینه  قل و ا تقا  م امالت خودرو، در جلسه مطرح، شورا پس  به رأی تیات عمومی دیوا  عدال  اداری درخصوص عدم اخ 

 از بررسی و تباد    ر با درخواس  شهرداری با عنای  به رأی تیات عمومی دیوا  عدال  اداری اعالم موافق   مود.

در ضل   مترمرب  واق  011شهرداری درخصوص جا مایی زمین به متراژ  3/4/0411مور   74132/01/0411 امه شماره  -2

شما  میدا  بار حاشیه خیابا  اشراق جه  واگ اری به مرکز  گهداری کودکا  بی سرپرس  )با حهظ مالکی  شهرداری ، در 

مشروط به حهظ کاربری زمین ماورد   ار    -0جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد    ر ضمن اعالم موافق ، مقرر  مود 

 ام گیرد و در صورت عدم ساخ  مجموعه، زمین به شهرداری عودت گردد.مهل  ساخ  مجموعه در طو  یکسا  ا ج -7

شهرداری درخصوص پرداخ  حق الزحماه کارشناسای آقاای مهنادس      01/4/0411مور   72131/01/0411 امه شماره  -0

ری و ریا  مطابق موارد مطروحه در کمیسیو  بر اماه، بودجاه و سارمایه گا ا     040/017/701سید علی میر کریمی به مبلغ 

با موضوع پروژه تای سارمایه گا اری،    0/07/12مور   21صورتجلسه شماره  7بند  0محاسبات ا جام گرفته بر مبنای تبصره 

 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد    ر با درخواس  شهرداری اعالم موافق   مود.

نبری راتبر سابق اساتخر شاهرو د درخصاوص    درخواس  آقای علیرضا ق 00/4/0411/ش مور  073/0/0411 امه شماره  -1

ریا  و تهاتر آ  از محل ردی  اعتبااری تزیناه تاای پایش      032/407/123تزینه تای ا جام شده در استخر م کور به مبلغ 

که  7/01/12مور   11صورتجلسه شماره  1بینی  شده و دیو  با بدتی راتبر استخر باب  پرداخ  ما  االجاره که طی مصوبه 

ی  ضواب  مالی موافق  شده بود و این موضوع با ابهام در شهرداری مواجه گردیده، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی با رعا

 0411با ذکر پرداخ  از محل ردیا  دیاو  بودجاه ساا       7/01/12مور   11صورتجلسه شماره  1و تباد    ر، پیرو مصوبه 

 اعالم موافق   مود.

  ر پیامبر ع یم شأ  اسالم خاتمه یاف .با ذکر صلوات ب 04جلسه ساع   


