
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد 20/12/96مورخ  31صورتجلسه شماره 

  
در محل سالن جلسات شورا  20/12/96روز یکشنبه مورخ  16:00اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  پیرو دعوت قبلی از

ائت و تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسه را قر

 .ل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردیدپس از بررسی و تباد

اقامتی( به  -تعدادی از اعضای شورا مبنی بر اعطای کاربری رایگان )تجاری 15/11/96ش مورخ /4062/5/96الیحه طرح پیشنهادی به شماره  -1

شدن این بناها به ظرفیتهای بناهای تاریخی ثبت شده در سطح شهر بجنورد به منظور جلوگیری از تخریب میراث گرانبهای شهر بجنورد و تبدیل 

مقصد  گردشگری و هویتی شهر بجنورد و در راستای توجه به اقتصاد پایدار و افزایش میزان ماندگاری گردشگران و زائران در شهر بجنورد به عنوان

 اقامتی، فرهنگی و سنتی وگردشگری در راستای محور شمال و مشهد مقدس است )اعطای کاربری تجاری و اقامتی منطبق بر عملکردهای تجاری، 

 .ضوابط سازمان میراث فرهنگی مالک عمل خواهد بود( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر اعالم موافقت نمود

فی مابین شهرداری و سازمان پسماند  30/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  19/12/96مورخ  104766/10/96نامه شماره  -2

اصلی  6190/155بر تهاتر طلب سازمان مذکور از شهرداری در قبال واگذاری یک قطعه زمین از اراضی مزایده ای شهرداری بشماره پالک ثبتی مبنی 

ریال در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  000/978/666متری به مبلغ  10مترمربع با گذر  02/171از اراضی شمال شهرک حکمت به مساحت

 .توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود تبادل نظر با

فی مابین شهرداری و آقای ابوالفضل  8/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104448/10/96نامه شماره  -3

یابان امام رضا، اراضی زیر حصار با مساحت عرصه اولیه بصورت قولنامه عادی واقع در خ 1-5-59-49-1و  1-5-78-422-1حمیدی با کد نوسازی 

مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است مبنی بر تعیین و تکلیف سهم مالک و سهم شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 1925

مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ  نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای جهانگیر  17/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104428/10/96نامه شماره  -4

مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه مطرح،  1250هرک حکمت با مساحت عرصه کرمانی بصورت قولنامه عادی واقع در بلوار والیت ش

م موافقت شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعال

 .ه معتبر خواهد بودنمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ما

فی مابین شهرداری و آقای عبداالحد  6/12/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104467/10/96نامه شماره  -5

 با مساحت عرصه 12اصلی واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه وحدت  3958/155تحت پالک ثبتی  7-49-100-127-1افسردوست با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای  15/117بعد از عقب نشینی 

ه ماه معتبر س طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت

 .خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای سعادتقلی  18/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104480/10/96نامه شماره  -6

ری و تفکیک در مترمربع مبنی بر تغییر کارب 64/1154با مساحت عرصه  3باغچقی و شرکا بصورت قولنامه عادی واقع در پشت میدان بار نبش نبوت 

هرسازی جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات ش

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

فی مابین شهرداری و ورثه امان قلوبی با  17/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104410/10/96نامه شماره  -7

مترمربع مبنی بر تغییر  7700اصلی واقع در انتهای آزادگان تپه جهود با مساحت عرصه  169فرعی از  160وکالت علی اصغر قلوبی تحت پالک ثبتی 

ز بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس ا

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



فی مابین شهرداری و آقای غالمعلی  18/11/96قی مورخ شهرداری درخصوص صورتجلسه تواف 17/12/96مورخ  104432/10/96نامه شماره  -8

مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک  4590رحمانی و شرکا بصورت قولنامه عادی واقع در ضلع جنوب میدان بار خیابان اشراق با مساحت عرصه 

ایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگش

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

فی مابین شهرداری و آقای رضا ابراهیم  18/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104408/10/96نامه شماره  -9

 25/155با مساحت عرصه  24پالک  14واقع در کوی امام رضا امام رضای  165/4005/164تحت پالک ثبتی  1-5-78-175-1ده با کد نوسازی زا

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه  35/38مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض واقع در ضلع جنوب ملک خود به متراژ 

ماه ی طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه به اجرا

 .معتبر خواهد بود

عیسی  فی مابین شهرداری و ورثه 18/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104323/10/96نامه شماره  -10

اصلی واقع در آزادده ضلع جنوبی زمینهای کریمی فضلی با مساحت عرصه  167فرعی از  82بهادری با وکالت آقای رضا بهادری تحت پالک ثبتی 

یی مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشا 32/4181

 .معابر با 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 آقای حسین رضایی  8/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104482/10/96نامه شماره  -11

 بر مبنی دارد قرار متری 24 گذر مسیر در کالً که مترمربع 385 عرصه مساحت با  3امه عادی واقع در پشت میدان بار خیابان نبوت بصورت قولن

با  معابر بازگشایی و تفصیلی طرح اجرای به توجه با نظر تبادل و بررسی از پس شورا مطرح، جلسه در معوض دریافت و شهرداری به ملک کل واگذاری

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

فی مابین شهرداری و آقای مرتضی  25/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  16/12/96مورخ  104030/10/96نامه شماره  -12

مترمربع مبنی بر خرید سهم شهرداری  03/258انتهای خیابان جنت پشت کارخانه ماکارونی قبل از عقب نشینی شافعی بصورت قولنامه عادی واقع در 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و  22/4/96مترمربع پیرو صورتجلسه توافقی مورخ  71/119به متراژ 

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

فی مابین شهرداری و آقای رمضانعلی  6/12/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  19/12/96مورخ  104769/10/96نامه شماره  -13

با مساحت عرصه بعد از  11اصلی واقع در خیابان امام خمینی ناظرآباد  7528/155تحت پالک ثبتی  7-48-300-941-1ابراهیم زاده با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح  35/127عقب نشینی 

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

 .بود

فی مابین شهرداری و آقای چاریار قلی  15/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104669/10/96نامه شماره  -14

 85/155واقع در جوادیه کوچه شهید رمضانی با مساحت عرصه بعد از عقب نشینی  6053/151حت پالک ثبتی ت 6-42-35-538مرادی با کد نوسازی 

معابر  مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی

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

فی مابین شهرداری و آقایان فرهاد و  18/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  19/12/96مورخ  104756/10/96نامه شماره  -15

مترمربع مبنی بر تغییر  4183قع در میدان آزادگان پشت صدا و سیما با مساحت عرصه اصلی وا 172فرعی از  59فرزاد وطن دوست تحت پالک ثبتی 

ت ضوابط کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعای

 .خ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودو مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاری

فی مابین شهرداری و آقای شیردل  26/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104494/10/96نامه شماره  -16

)زمینهای  2م عارف اصلی واقع در ملکش جنب پاسگاه قدی 1848/1818/129تحت پالک ثبتی  2-55-100-594-1نعیمی حصاری با کد نوسازی 



در جلسه مطرح، شورا  24/8/94مترمربع مبنی بر خرید سهم العرصه شهرداری مطابق صورتمجلس مورخ  99/212تفکیکی ارغند( با مساحت عرصه 

موافقت نمود، این پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 .توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای میثم حسین  2/12/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104601/10/96نامه شماره  -17

 12/74قانی غربی کوچه آذرم با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان طال 7-51-22-7-1زاده با کد نوسازی 

معابر  مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی

 .فق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بودبا توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توا

فی مابین شهرداری و آقای رضا باغچقی  17/11/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  17/12/96مورخ  104543/10/96نامه شماره  -18

کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس  مترمربع مبنی بر تغییر 88/12414بصورت قولنامه عادی واقع در پشت شهرک حکمت با مساحت عرصه 

این توافق  از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود،

 .از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای مرتضی  2/12/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  19/12/96مورخ  104888/10/96نامه شماره  -19

با مساحت عرصه بعد از عقب نشینی  6بصورت قولنامه عادی واقع در کوی امام هادی، امام حسن مجتبی  4-27-200-1778-1باغچقی با کد نوسازی 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده  95/89

 .معابر با 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 خانم بتول گریوانی  21/9/96خصوص صورتجلسه توافقی مورخ شهرداری در 19/12/96مورخ  104949/10/96نامه شماره  -20

واقع در خیابان هفده شهریور جنوبی نرسیده به  5782/2983/173تحت پالک ثبتی  2-8-12-12-1با وکالت آقای محمد گریوانی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت  86/27مترمربع و بعد از عقب نشینی  7/49 کوچه شلمچه به صورت یک باب تجاری با مساحت عرصه بعد از عقب نشینی

توافق 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 

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

فی مابین شهرداری و خانم فاطمه پالوایه  12/12/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  16/12/96مورخ  103935/10/96نامه شماره  -21

ر والیت کوچه شهید جعفر سلیمانی پالک واقع در خیابان امام خمینی غربی بلوا 7171/443/155تحت پالک ثبتی  7-48-51-2-1با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  10/137با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  80

موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 .مدت سه ماه معتبر خواهد بود

نفر در اختتامیه جشنواره در جلسه مطرح،  250مدیریت مرکز شهید بهشتی در قالب پذیرایی میان وعده از  17/11/96مورخ  1001نامه شماره  -22

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مقرر شد از محل اعتبارات  19/12/96مورخ  20ره صورتجلسه شما 3شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .ریال پرداخت گردد اعالم موافقت شد 000/000/3فرهنگی و اجتماعی شهرداری به مبلغ 

بقات قرآنی درخواست کانون محترم مساجد در مراسم افتتاحیه مسابقات درخصوص کمک به مسا 12/12/96ش مورخ /4339/5/96نامه شماره  -23

و جوانان و نوجوانان استان در قالب خرید یکدستگاه دوچرخه از محل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی 

 .کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اعالم موافقت نمودند 19/12/96مورخ  20صورتجلسه شماره  2تبادل نظر و به استناد بند 

شهرداری درخصوص درخواست سرکارخانم زهرا قادری مبنی بر تقسیط مبلغ مابه التفاوت ملک  12/12/96مورخ  102383/10/96ره نامه شما -24

کمیسیون  16/12/96مورخ  33صورتجلسه شماره  1معوض شهرداری برای نامبرده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

ایه گذاری مقرر شد در صورت عدم استطاعت مالی سرکار خانم قادری با تقسیط برابر آیین نامه تقسیط شهرداری عمل گردد، با برنامه، بودجه و سرم

 .درخواست مذکور اعالم موافقت شد



مطرح،  شهرداری درخصوص اصالح الیحه افزایش حق الزحمه دبیر کمیسیون ماده صد در جلسه 29/11/96مورخ  96290/10/96نامه شماره  -25

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست  16/12/96مورخ  33صورتجلسه شماره  6شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .شهرداری اعالم موافقت شد

س از بررسی و تبادل نظر و در جلسه مطرح، شورا پ 96شهرداری درخصوص انجام حسابرسی سال  28/11/96مورخ  95703/10/96نامه شماره  -26

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری مقرر نمود درخصوص انتخاب حسابرس رسمی از  16/12/96مورخ  33صورتجلسه شماره  7به استناد بند 

 .طریق تشریفات مالی برابر اقدام شود، اعالم موافقت شد

 2صنف تره بار بجنورد مبنی بر اصالح نحوه پرداختی مال االجاره به منطقه  درخصوص درخواست اتحادیه 2/12/96مورخ  6422نامه شماره  -27

کمیسیون برنامه، بودجه و  16/12/96مورخ  33صورتجلسه شماره  9شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .رشد نسبت به قرارداد اولیه اقدام گردد، اعالم موافقت شد نرخ %20با اعمال افزایش  93سرمایه گذاری مقرر شد از ابتدای سال 

شهرداری درخصوص درخواست سازمان حمل و نقل مسافر  4/11/96مورخ  87468/10/96و  7/12/96مورخ  99444/10/96نامه شماره  -28

صورتجلسه شماره  12ل نظر و به استناد بند درخصوص افتتاح حساب سپرده در بانک قرض الحسنه رسالت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد

 .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری به درخواست مذکور اعالم موافقت نمود 16/12/96مورخ  33

شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد واگذاری زباله برداری به سازمان مدیریت پسماند در جلسه  9/12/96مورخ  100421/10/96نامه شماره  -29

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با رعایت  16/12/96مورخ  33صورتجلسه شماره  14رح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند مط

 .آیین نامه مالی و آیین نامه شهرداریها با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود

ص اصالحیه بودجه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد شهرداری درخصو 7/11/96مورخ  88684/10/96نامه شماره  -30

 .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با اصالح بودجه موافقت نمود 16/12/96مورخ  33صورتجلسه شماره  15بند 

ودجه سازمان آرامستان ها در جلسه مطرح، شورا شهرداری درخصوص اصالحیه بعضی از ردیفهای ب 21/11/96مورخ  93583/10/96نامه شماره  -31

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با اصالح بودجه  16/12/96مورخ  33صورتجلسه شماره  20پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .سازمان مذکور اعالم موافقت نمود

شورای اسالمی شهر برابر دستورالعمل  97رخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال د 19/12/96مورخ  4438/5/96نامه شماره دبیرخانه شورا  -32

فصل سوم  8ذیل بند  1-8شهرداریهای کشور در جلسه مطرح، شورا به استناد بند  97ابالغی وزارت محترم کشور مبنی بر نحوه بودجه بندی سال 

 .بخشنامه مذکور بشرح جدول ذیل اعالم موافق نمود

 زینه ها به هزار ریاله تأمین اعتبار به هزار ریالرآمدها و منابع د

کد طبقه 

 بندی
 رح درآمدش

عتبار مصوب ا

 1397سال 

د طبقه ک

 بندی
 رح هزینهش

ملکرد سال ع

1397 

 000/300 صل اول: هزینه های پرسنلی حقوق و مزایاف 1 000/000/8 أمین اعتبار توسط شهرداریت 1

 000/595/6 ه های اداریصل دوم: هزینف 2 * ازاد سال گذشتهم 2

 000/5 صل سوم: هزینه های سرمایه ایف 3 000/400 رآمد آگهید 3

 000/500/1 صل چهارم: هزینه انتقالیف 4 * * 4

  * * * 

  * * * 

 000/400/8 مع هزینه ها موازنه با درآمدهاج 000/400/8 جمع درآمدها موازنه با هزینه ها



 .امه، بودجه و سرمایه گذاری و فرهنگی و اجتماعی قرائت شدصورتجلسه کمیسیونهای برن -33 

 .موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجراست 90رعایت ماده  -34

  


