
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۲/۹/۹۶مورخ  ۱۵صورتجلسه شماره 

  

در محل سالن جلسات  ۱۲/۹/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

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

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

فی مابین شهرداری و  ۱۶/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۸/۹/۹۶مورخ  ۷۰۷۹۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱

بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی  ۷۹۹۴/۱۵۵تحت پالک ثبتی  ۷-۵۱-۲۲-۵-۱آقای مسعود قلی زاده با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر  ۴۲/۱۱۳مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۶۴/۱۹۱رصه قبل از عقب نشینیع ۱۱غربی کوچه کبودی پالک 

دریافت خسارت و تسهیالت در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح 

سازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهر

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۱۶/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۳۰/۸/۹۶مورخ  ۶۸۲۹۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

اده باباامان جنب فراورده های بصورت قولنامه عادی واقع در ج ۴۲-۲۷-۱۰۰-۲۶۱-۱آقای عیسی رحیمی و شرکا با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  ۶۴/۹۴۸بتنی عمرانی با مساحت عرصه 

و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 .نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودموافقت 

فی مابین شهرداری و  ۱۷/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۸/۹/۹۶مورخ  ۷۰۷۷۶/۱۰/۹۶نامه شماره  -۳

با  ۵۹شیه پالک واقع در خیابان تربیت حا ۲۰۶و  ۱۲۳۷/۲۰۵تحت پالک ثبتی  ۱-۲-۱۹-۴آقای اسدا... حدادی با کد نوسازی 

مترمربع که  ۴مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض واقع در ضلع جنوب غربی ملک خود به مساحت  ۶۶/۲۵۹مساحت عرصه 

حاصل از اجرای پخ در سنوات ماضی از همین پالک می باشد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به 

با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر 

 .از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای  ۳/۵/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۸/۹/۹۶مورخ  ۷۰۸۰۳/۱۰/۹۶نامه شماره  -۴

با مساحت عرصه قبل از  ۹بصورت قولنامه عادی واقع در ناظرآباد، ناظرآباد  ۷-۴۸-۳۰۰-۳۴۰ اهلل نظر شکوری با کد نوسازی

متری قرار دارد درخواست مالک مبنی بر دریافت معوض و خسارت  ۳۲مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۴۱۲عقب نشینی 

یلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفص

 .رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود



 ۲۶/۴/۹۶و پیرو صورتجلسه  ۳/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۸/۹/۹۶مورخ  ۷۰۸۰۱/۱۰/۹۶نامه شماره  -۵

مفروز و  ۶۷۶۴/۱۶۴تحت پالک ثبتی مشاعی  ۱-۵-۵۹-۴۱-۱ین شهرداری و خانم شادی نقویان و شرکا با کد نوسازی فی ماب

مترمربع  ۷/۳۰۲۱با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۴نیکان  ۲انصار  ۴واقع در خیابان امام رضا، امام رضای  ۹۲مجزی از 

لیف سهم مالک و سهم شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی که تفکیک عرصه صورت گرفته است مبنی بر تعیین و تک

و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 .موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۱۶/۸/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۸/۹/۹۶مورخ  ۷۰۷۸۰/۱۰/۹۶نامه شماره  -۶

بخش دو بجنورد واقع در خیابان جوادیه  ۶۱۲۰/۲۰۲/۱۶۹تحت پالک ثبتی  ۵-۳۳-۲۳۱-۱آقای صفر علی پیروزه با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت خسارت و  ۵۲/۸۹شینی مترمربع و بعد از عقب ن ۸۲/۲۴۲عرصه قبل از عقب نشینی  ۳۲جواداالئمه 

تسهیالت در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی 

سه ماه معتبر معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت 

 .خواهد بود

شهرداری درخصوص معرفی نماینده شورا جهت عضویت در ستاد مدیریت بحران  ۹/۹/۹۶مورخ  ۷۱۱۸۶/۱۰/۹۶نامه شماره  -۷

شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر آقایان جمشید گریوانی و سید محسن موسوی را برای عضویت در 

 .ستاد مذکور معرفی نمود

ریال از محل ردیف  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳درخصوص اصالحیه بودجه، به مبلغ  ۱۲/۹/۹۶مورخ  ۷۱۸۵۹/۱۰/۹۶نامه شماره  -۸

کسر و به پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه  ۳۰۹۱۰۰۰۰۰۱بودجه پروژه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمران با کد مربوطه 

ریال و پروژه بهسازی، نوسازی کالیبراسیون و تجهیز  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲مبلغ  ۳۰۷۰۱۰۰۰۰۲و تأسیسات و مبلمان شهر با کد 

ریال افزایش پیدا کند  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱مبلغ  ۳۰۸۰۷۰۰۰۰۱آزمایشگاه فنی کارخانه آسفالت بچینگ و کارگاه تولیدی با کد 

از دو میلیارد ریال به سه  با افزایش مبلغ ۳۰۸۰۷۰۰۰۰۱در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با اصالح کد ردیف 

 .میلیارد ریال اعالم موافقت نمود

قرارداد انجام خدمات  ۱۴شهرداری درخصوص صورتجلسه کمیسیون ماده  ۱۲/۹/۹۶مورخ  ۷۱۷۴۰/۱۰/۹۶نامه شماره  -۹

ائه گزارش ساله در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با عنایت به ار ۱۵مطالعات مشاوره تهیه سند چشم انداز 

 .توجیهی کارشناسان محترم شهرداری با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

شهرداری درخصوص مجوزات مرتبط در جهت اجرای تبدیل اسناد به میکرو  ۱۵/۵/۹۶مورخ  ۳۸۱۲۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۰

کمیسیون  ۲۲/۸/۹۶مورخ  ۱۲شماره  فیلم در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند یک صورتجلسه

برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورا و همچنین دستورالعمل جامع نظام مالی شهرداریها ابالغیه وزارت محترم کشور برای سال 

 .اعالم موافقت نمود ۹۷



در متمم بودجه  شهرداری درخصوص پادار نمودن هزینه تنزیل اسناد خزانه ۳۰/۷/۹۶مورخ  ۶۰۰۴۶/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۱

 ۲۲/۸/۹۶مورخ  ۱۲صورتجلسه کمیسیون شماره  ۷در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند  ۹۶سال 

 .برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

پیش نویس قرارداد زباله برداری در  ۵م شماره شهرداری با موضوع اصالحیه فر ۱۲/۹/۹۶مورخ  ۷۱۸۶۳/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۲

و به استناد نظریه فرمانداری محترم  ۵جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن موافقت با اصالحیه فرم شماره 

باله با مقرر نمود با تمدید قرارداد واگذاری جمع آوری و انتقال ز ۴/۹/۹۶مورخ  ۳۱۳۶/۱/۹۱۲۱)هیأت تطبیق( با شماره نامه 

 .اعالم موافقت نمود ۲۹/۱۲/۹۶لغایت  ۱/۷/۹۶از تاریخ  ۹۵سازمان پسماند بدون افزایش مبلغ قرارداد فی مابین سال 

شهرداری درخصوص افزایش کرایه تاکسیهای زرد و تلفنی مجدداً در جلسه  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۳۲۳/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱۳

لحاظ نمودن نظریه فرمانداری محترم )تصمیم هیأت تطبیق( با اصالح جدول بشرح مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با 

 .ذیل اعالم موافقت نمود

  

 شرح ردیف
مصوب سال 

۱۳۹۵ 

مصوب سال 

۱۳۹۶ 

درصد 

 افزایش

۱ 
نرخ حمل ونقل مسافر با 

 تاکسی عمومی

 %۱۰ ریال ۳۷۶/۲ ریال ۱۶۰/۲ ورودی

 %۹/۴ ریال ۱۷۰ ریال ۱۶۲ به ازاء هر یکصد متر

۲ 
نرخ حمل و نقل مسافر با 

 تاکسی تلفنی و بیسیم

 %۱۶/۴ ریال ۰۰۰/۱۵ ریال ۴۰۰/۱۴ ورودی

 %۱۰ ریال ۳۵۰ ریال ۳۱۷ به ازاء هر یکصد متر

 %۱۰ ریال ۵۸۰ ریال ۵۲۸ توقف در مسیر هر دقیقه

 %۱۰ ریال ۲۴۰/۷۵ ریال ۴۰۰/۶۸ سرویس دربستی هر ساعت

 %۱۰ ریال ۹۲۰/۷ ریال ۲۰۰/۷ انصراف از مبدأ

۳ 
نرخ حمل و نقل مسافر با 

 تاکسی عمومی

 ۲۳در نیمه اول سال از ساعت 

 صبح ۶الی 
 ـ



 ۲۲در نیمه دوم سال از ساعت 

 صبح ۶الی 

افزایش  ۱۰%

نسبت به نرخ 

 مصوب ردیف یک

افزایش نسبت  ۱۰%

به نرخ مصوب 

 ردیف یک

۴ 
نرخ حمل و نقل عمومی با 

 تاکسی تلفنی و بیسیم

 ۲۳در نیمه اول سال از ساعت 

افزایش  %۱۰ صبح ۶الی 

نسبت به نرخ 

 مصوب ردیف دو

افزایش نسبت  ۱۰%

به نرخ مصوب 

 ردیف دو

 ـ

 ۲۲در نیمه دوم سال از ساعت 

 صبح ۶الی 

 ـ ـ تاکسیهای ویژه فرودگاه ۵

به مبلغ تاکسیمتر 

زوده ریال اف ۰۰۰/۵

 .شود

 ـ

  

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای  ۹۰رعایت ماده  -۱۴

 .ذینفع الزم االجراست

  

 


