
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۴/۸/۹۶مورخ  ۱۲صورتجلسه شماره 

در محل سالن جلسات  ۱۴/۸/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

ورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت ایام هفته، دستور ش

 .جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

واد االئمه )ع( شهرداری درخصوص درخواست فرماندهی محترم سپاه ج ۲۵/۷/۹۶مورخ  ۵۸۵۵۳/۱۰/۹۶نامه شماره  (۱

استان خراسان شمالی مبنی بر جایگزینی تلویزیون شهری به جای بیلبورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مشروط به رعایت موارد ذیل  ۱۳/۸/۹۶مورخ  ۶صورتجلسه شماره  ۱نظر و به استناد بند 

 .اعالم موافقت نمود

 .ری مذکور فقط جهت امور فرهنگی و اجتماعی استفاده شودالف( تلویزیون شه

 .ب( تلویزیون شهری مذکور در شبانه روز حداقل سه ساعت در اختیار شهرداری قرار گیرد

 .ج( تلویزیون شهری مذکور صرفاً جایگزین بیلبورد فعلی سپاه شود

درخواست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بجنورد مبنی بر تشکیل کمیته سازمانهای مردم نهاد ذیل  (۲

صورتجلسه شماره  ۱کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .الم موافقت نمودکمیسیون فرهنگی و اجتماعی با درخواست مذکور اع ۶/۸/۹۶مورخ  ۵

شهرداری درخصوص تمدید قرارداد آقای عبدالحسین معینی راهبر مرکز  ۹/۸/۹۶مورخ  ۶۲۹۹۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۳

صورتجلسه شماره  ۱معاینه فنی خودروهای سبک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

سال مشابه قرارداد  ۵سرمایه گذاری، مقرر نمود با تمدید قرارداد به مدت کمیسیون برنامه، بودجه و  ۱۳/۸/۹۶مورخ  ۱۱

 .قبلی اعالم موافقت نمود

شهرداری در خصوص درخواست آقای کیان مهر جهت مساعدت در محاسبه  ۱۳/۸/۹۶مورخ  ۶۳۸۰۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۴

ید پروانه جهت صدور پایانکار در ، عوارض تجد۲۳تعرفه شماره  ۹۶و اخذ عوارض طبق دفترچه عوارض محلی سال 

 .جلسه مطرح، شورا پس از بحث و تبادل نظر با درخواست مذکور اعالم مخالفت نمود

 ۲۱فرمانداری مبنی بر اظهار نظر هیئت محترم تطبیق درخصوص بند  ۱۳/۸/۹۶مورخ  ۲۹۳۱/۱/۴۱۲۱نامه شماره  (۵

ی ها در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با موضوع فعالیت شورایار ۲۳/۷/۹۶مورخ  ۹صورتجلسه شماره 

و  ۲۰/۹/۸۹مورخ  ۳۱۶با عنایت به اینکه تشکیل فعالیت شورایاری ها در دوره سوم به استناد صورتجلسه شماره 

مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امور عمرانی فرهنگی و اجتماعی شورا بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواست 

 .وبه مذکور به شورای محترم حل اختالف را داردارجاع مص

موسسه مدرسه سرمایه گذاری ندیم درخصوص تهیه و تدوین سند چشم انداز بیست  ۱۵/۷/۹۶مورخ  ۳۸۲نامه شماره  (۶

ساله در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل با درخواست فوق مشروط به تأمین اعتبار فوق به میزان سه میلیارد 

سط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اجرایی نمودن آن پس از تأمین اعتبار به شکل اشاره شده اعالم موافقت ریال تو

 .نمود



شهرداری درخصوص ملک آقای عبداله صالح آبادی مبنی بر عدم اخذ عوارض  ۱۴/۸/۹۶مورخ  ۱۹۸۶/۱۰/۹۶نامه شماره  (۷

به ملک مذکور در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  ۱۰۱ملک ورود به محدوده و تغییر کاربری و شمولیت ماده 

شورا با اجرای مفاد صورتجلسه اعالم موافقت  ۱۶/۲/۹۶مورخ  ۲۳۷صورتجلسه شماره  ۴تبادل نظر و با استناد به بند 

 .نمود

کلیه قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و  ۹۰رعایت ماده  (۸

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

 


