
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۷/۱۰/۹۶مورخ  ۲۰صورتجلسه شماره 

در محل سالن  ۱۷/۱۰/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

م ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت مناسبتهای هفته و جلسات شورا با تالوت آیاتی چند از کال

خیر مقدم ویژه به آیت ا... یعقوبی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر بجنورد و جناب آقای روح ا... براتیان 

دیریت شهری از شروع دوره پنجم شورای اسالمی شهر شهردار محترم بجنورد، گزارش مبسوطی را از فرایند فعالیتهای حوزه م

بجنورد به جلسه ارائه و در ادامه شهردار محترم گزارشی از اقدامات انجام شده از شروع دوره پنجم به جلسه ارائه داد در ادامه 

بیاناتی را متذکر امام جمعه محترم ضمن تشکر از فعالیتهای شورای اسالمی شهر بجنورد شهرداری محترم بجنورد بدین شرح 

شد: تأکید بر تسهیل در امور مردم، عدالت در بودجه، توجه به عدالت در خدمات شهری به شهروندان، تأکید بر معماری 

 رهبری معظم مقام پیام نمودن محقق زمینه ایجاد نهایت در  شهرسازی اسالمی، اهمیت ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی،

خراسان شمالی در بین ده استان برتر کشور، در ادامه نامه هایی بشرح ذیل قرائت و پس از بررسی  استان گرفتن قرار بر مبنی

 .و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید

فی مابین شهرداری و  ۲۱/۹/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۴/۱۰/۹۶مورخ  ۸۱۵۳۲/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱

واقع در  ۵۷۸۲/۲۹۸۳/۱۷۳تحت پالک ثبتی  ۲-۸-۱۲-۱۲-۱محمد گریوانی با کد نوسازی  خانم بتول گریوانی با وکالت آقای

خیابان هفده شهریور جنوبی نرسیده به کوچه شلمچه به صورت یک باب مغازه تجاری با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 

قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، مترمربع مبنی بر دریافت تسهیالت در  ۸۶/۲۷مترمربع مبنی و بعد از عقب نشینی  ۷/۴۹

شورا پس از بررسی 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  ۲۱/۹/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۴/۱۰/۹۶خ مور ۸۱۵۴۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

بخش دو بجنورد واقع در قلعه عزیز  ۳۶۰۲/۱۶۰۲/۱۲۵تحت پالک ثبتی  ۳-۱۸-۱۰۱-۶۲-۱خانم فاطمه عزیزی با کد نوسازی 

مترمربع که در زلزله سال  ۷۷/۸۵مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۵۲/۱۳۶عرصه قبل از عقب نشینی  ۳پالک  ۱کوچه سینا 

جاری تخریب شده است مبنی بر دریافت خسارت و تسهیالت در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و 

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

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

فی مابین شهرداری و  ۲۱/۹/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۶/۱۰/۹۶مورخ  ۸۱۸۷۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۳

اصلی بخش دو واقع در شهرک امام خمینی  ۹۲۲/۱۶۳تحت پالک ثبتی  ۱-۷-۵۰-۱۴-۱خانم فرزانه خاکشور با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر خرید اضافه  ۹۰/۱۳۷و  ۹۰/۱۳۸انتهای کوچه با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب  ۱۱نبوت 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به  ۹۰/۱۶عرض واقع در ضلع شمال ملک خود به متراژ 

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

 .از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود



شهرداری درخصوص اعمال تخفیف عوارضات ساختمانی به مناسبت دهه  ۱۷/۱۰/۹۶مورخ  ۸۲۰۷۱/۱۰/۹۶نامه شماره  -۴

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به ایام ا... دهه فجر با  مبارک فجر برای شهروندان برابر جدول ذیل در

 .درخواست شهرداری )برابر جدول ذیل( اعالم موافقت نمود

 نوع پرداخت تاریخ اجرا شرح موضوع ردیف
 درصد اعمال تخفیف

 (در صورت پرداخت نقدی)

۱ 
کسری )عوارض ساختمانی )پذیره، تراکم( و ملکی 

 (عرصه، آماده سازی و ورود به محدوده
 (سی درصد) %۳۰ نقدی ۱۲/۱۱/۹۶

۲ 
عوارض نوسازی و پسماند شهری و بهاء خدمات اعم 

 از بدهی گذشته و حال
 (سی درصد) %۳۰ نقدی ۱۲/۱۱/۹۶

۳ 
عوارض کسب و پیشه اعم از بدهی گذشته و حال به 

 چکهای برگشتیاستثناء 
 (سی درصد) %۳۰ نقدی ۱۲/۱۱/۹۶

 (سی درصد) %۳۰ نقدی ۱۲/۱۱/۹۶ بدهکاران شهرداری شامل چکهای سررسید نشده ۴

و نقل و انتقال، چکهای برگشتی و پرونده های توافقی نمی  ۷۷، ۱۰۰تخفیفات فوق شامل جرائم کمیسیون ماده : ۱تبصره 

 .گردد

 .تخفیفات فوق شامل ادارات، دستگاه های اجرایی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری نمی گردد: ۲تبصره 

شهرداری درخصوص اخذ مجوز برای استفاده از تسهیالت وام به صورت  ۱۷/۱۰/۹۶مورخ  ۸۲۳۲۰/۱۰/۹۶نامه شماره  -۵

نکاران از شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از مشارکتی با یک سوم نرخ سود تعیین شده بانکی برای پرداخت طلب پیما

 ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰بررسی و تبادل نظر و با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت مالی شهرداری با درخواست مذکور تا سقف 

 .ریال )دوازده میلیارد تومان( فقط برای پرداخت طلب پیمانکاران از شهرداری باشد، اعالم موافقت نمود

کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی، خدمات و محیط زیست شهری و عمران، معماری و شهرسازی در جلسه صورتجلسه  -۶

 .قرائت شد

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های  ۹۰رعایت ماده  -۷

 .ذینفع الزم االجراست


