
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱/۱۱/۹۶مورخ  ۲۴صورتجلسه شماره 

در  ۱/۱۱/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

محل سالن جلسات شورا تشکیل و ابتدا جلسه با تالوتی چند از کالم ا... مجید شروع و سپس رییس شورا ضمن 

مهرپرور محمودی بازرس کل  گرامیداشت مناسبتهای هفته و خیر مقدم به میهمان ویژه جلسه آقای احمدرضا

استان خراسان شمالی و همچنین جناب آقای روح ا... براتیان شهردار محترم بجنورد، در ادامه رییس شورا ضمن 

تشریح فرایند اقدامات انجام شده در حوزه شهری با نگاه شفاف سازی عملکرد و نظارت بیشتر در حوزه مدیریتی 

 .مون آن بیان داشتندرا توضیح و مطالب و مسایلی را پیرا

در ادامه آقای براتیان شهردار محترم با بیان اینکه یکی از اقدامات شهرداری در فراهم نمودن زمینه نظارت 

مستمر دستگاه های فرادستی بویژه سازمان محترم بازرسی فراهم آورده که با هدف شفاف سازی در انجام امور 

د نمودند. وی در ادامه گزارشی از فرایند تهیه تدوین بودجه سال شهری بویژه مسایل مالی در شهرداری را تأکی

شهرداری با نگاه توسعه متوازن شهری، توجه ویژه به  ۹۷شهرداری را تشریح و یادآور شدند بودجه سال  ۹۷

حواشی شهر، توانمندسازی محالت، بازگشایی معابر، حمل و نقل عمومی و زیباسازی فضاهای شهری که در 

 .عمرانی اعالم نمودند %۵۸جاری و  %۴۲شهرداری را  ۹۷ه سال مجموع بودج

در ادامه مدیرکل محترم سازمان بازرسی خراسان شمالی ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت 

شهری توسط شهرداری و نظارت منتخبین مردم به عنوان نهادی مستقل و حقوقی بر انجام اقدامات صورت 

د نظارت بسیار و موثر مفیدی داشته باشد که در این راستا سازمان بازرسی نیز آمادگی دارد در گرفته، می توان

جهت نظارت و شفاف سازی در اجرای قوانین در خدمت صادقانه به مردم تعامل و همکاری همه جانبه ای را 

 .داشته باشد

، حفظ اعتماد عمومی، حفظ سرمایه وی در ادامه تأکید کرد می بایست در فعالیتهای برنامه ریزی، پاکدستی

اجتماعی، کارآمدی، عدالت اجتماعی و توان پاسخگویی به موقع به مردم با استناد قانونی از جمله مواردی بود 

که بازرس کل خراسان شمالی به آن اشاره داشتند. وی در پایان با پیشنهاد اینکه شورا می تواند در جهت شفاف 

، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون بررسی مصوبات شورا در گذشته تشکیل که سازی و رفع مشکالت و موانع

 .باشد داشته را امور انجام تسریع برای موثر راهگشایی و کمک  این کمیسیون بتواند در جهت ارائه راهکار قانونی

توسط مسئوالن در ادامه هرکدام از اعضاء شورا بطور جداگانه به دغدغه ها و نقطه نظرات خود در حوزه نظارتی 

 .باالدستی و همچنین شورا در بخش مدیریت شهری پرداخته و مطالبی را به جلسه ارائه نمودند



در پایان رییس شورا ضمن تشکر مجدد از حضور صمیمانه بازرس کل استان و همچنین معاونین محترم در 

امل ایجاد شده بتوانیم در جهت پارلمان محلی و در جمع منتخبین مردم، فرصت مقتنمی دانسته که بتوان با تع

رفع موانع مدیریت شهری از طریق مسئوالن باالدستی بتوانیم آنچه را شایسته مردم شریف شهر بجنورد است 

 .فراهم نماییم

فی  ۱۲/۱۰/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۳۰/۱۰/۹۶مورخ  ۸۶۳۶۷/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱

اصلی واقع  ۲۲۶۹/۱۶۹تحت پالک ثبتی  ۵-۳۳-۴۰-۷-۱می با کد نوسازی مابین شهرداری و آقای ساالر رست

مترمربع که کالً در مسیر گذر  ۵/۲۴۱در خیابان جوادیه حاشیه میدان با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 

متری واقع می باشد مبنی بر دریافت خسارت و معوض در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از  ۳۲

بادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط بررسی و ت

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

فی  ۱۸/۹/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۴/۱۰/۹۶مورخ  ۸۱۴۶۷/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

 ۶-۳۸-۳-۳۴-۱مابین شهرداری و آقای فرامرز اسعدی سامانی با وکالت آقای سید هادی غیاثی با کد نوسازی 

اصلی واقع در خیابان شهید قربانی نرسیده به شریعتی شمالی با مساحت عرصه قبل از  ۱۶۴۵تحت پالک ثبتی 

بر دریافت تسهیالت در قبال عقب نشینی مترمربع مبنی  ۶۳مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۲۳۰عقب 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 موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر 

 .خواهد بود

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و  ۹۰ماده  رعایت -۳

 .کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجراست


