
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲/۷/۹۶مورخ  ۷تجلسه شماره صور

  

در محل  ۲/۷/۹۶روز یکشنبه مورخ  ۱۶:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم و عرض 

 و قرائت را جلسه دستور اعبداهلل الحسین )ع( و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تسلیت به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری اب

 .گردید اتخاذ ذیل تصمیمات نظر تبادل و بررسی از پس

شهرداری درخصوص ارائه تسهیالت )پروانه رایگان( برای امالک زلزله زده تا  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۴۹۵/۱۰/۹۶نامه شماره  (۱

 ۶/۳/۹۶مورخ  ۲۳۸صورتجلسه  ۳ورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بند در جلسه مطرح، ش ۲۳/۶/۹۶تاریخ 

مقرر شد امالکی که در زلزله اخیر دچار آسیب دیدگی شده اند و بدلیل اتمام تاریخ تعیین شده، موفق به اخذ پروانه 

 .ساختمانی نشده اند اقدام الزم صورت گیرد

فی مابین شهرداری  ۱۵/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۳۱۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۲

با مساحت  ۱/۴و آقای هادی نظری بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان کوی امام هادی )ع( کالته کوره، امام هادی 

ظر با توجه مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ن ۶۰/۱۳۱

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

مابین شهرداری  فی ۱۵/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۳۱۵/۱۰/۹۶نامه شماره  (۳

 ۱۴۵با مساحت ۱۲و آقای سهراب نظری بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان کوی امام هادی، انتهای معراج، معراج 

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

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

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

فی مابین شهرداری  ۳/۷/۹۵شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۵۸۷/۱۰/۹۶نامه شماره  (۴

اصلی واقع در خیابان شهید بهشتی  ۱۳۴تحت پالک ثبتی  ۵-۳۵-۵-۳۵-۱زی و حسینیه علی ابن ابیطالب با کد نوسا

مترمربع، مبنی بر دریافت معوض در ازای  ۲۶/۲۶۵جنوبی کوچه علوی، بن بست اول سمت راست با مساحت عرصه 

 ملک واقع در طرح پارکینگ حمام سراب 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 اعالم موافقت نمود، این توافق 

 .از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری  ۲۹/۶/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۳۹۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۵

با مساحت عرصه قبل از عقب  ۱۴آقای هادی خانی بصورت قولنامه عادی واقع در ضلع جنوب فرودگاه، انتهای اقبال و 



مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه  ۶۵/۱۳۲مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۵۰/۱۵۲نشینی 

تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح 

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

فی مابین شهرداری  ۱۰/۳/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۳۱۱/۱۰/۹۶نامه شماره  (۶

بصورت قولنامه عادی تفکیکی و واگذاری شهرداری واقع در خیابان  ۱-۷-۸۹-۱۸-۱آقای صفی کبودی با کد نوسازی و 

مترمربع که قطعه مذکور طی صورتجلسات  ۱۶۰با مساحت عرصه  ۶۱۱قطعه شماره  ۸پشت میدان بار، دبیران، دبیران 

تعیین تکلیف مالکین در جلسه مطرح، شورا پس از  که به دو نفر واگذار شده است مبنی بر ۱۲/۸/۸۸و  ۵/۶/۸۱مورخ 

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

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

در عوارضات  %۳۰ تخفیف با اعمال موافقت  شهرداری درخصوص درخواست ۱۹/۶/۹۶مورخ  ۴۸۲۱۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۷

 ۱ساختمانی شهرداری و مطالبات سر رسید نشده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند 

برای  %۲۵تا سقف  کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با اعمال تخفیف ۲۸/۶/۹۶مورخ  ۴صورتجلسه شماره 

 .مدت یک ماه از تاریخ ابالغ مصوبه بمدت یکماه با شرایط ذیل اعالم موافقت نمود

 .تخفیف اقدام شود %۲۵میلیون تومان با اعمال  ۱۰۰تا مبلغ  -۷-۱

 .تخفیف اقدام شود %۲۰از مبلغ یکصد میلیون تومان تا دویست میلیون تومان با اعمال  -۷-۲

 .تخفیف اقدام گردد %۱۵لیون تومان به باال با اعمال از مبلغ دویست می -۷-۳

 .ضمناً تخفیفات موافقت شده شامل جرائم کمیسیون ماده صد نخواهد شد

موسسه مسافربری شماره یک بجنورد )تاتاری( درخصوص تعیین تکلیف طلب  ۲۵/۴/۹۶مورخ  ۹۶-۶۰نامه شماره  (۸

ه مانده که با معرفی اعضای محترم شورای دوره چهارم انجام شده موسسه از بابت بلیطهای صادر شده برای افراد در را

کمیسیون  ۲۸/۶/۹۶مورخ  ۴صورتجلسه شماره  ۲در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

بالغ اعالم برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و با توجه به مکاتبات صورت گرفته )دوره چهارم( با اعضای محترم مقرر شد م

شده توسط خود اعضای محترم پرداخت گردد و واریزی مطالبات نامبردگان بابت حق الجلسه منوط به ارائه مفاصاحساب 

 .از موسسه محترم خواهد بود

شهرداری درخصوص درخواست موافقت تهاتر طلب شهرداری بابت عوارضات  ۳۰/۵/۹۶مورخ  ۴۲۹۲۶/۱۰/۹۶نامه شماره  (۹

ت شرکت برق بجنورد با بدهی شهرداری به اداره برق بجنورد از بابت برق مصرفی و جابجایی تیرهای متعلقه به تأسیسا

 ۲۸/۶/۹۶مورخ  ۴صورتجلسه شماره  ۳برق و .... در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

فته فی مابین دو سازمان، تهاتر مبالغ بدهی کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با توجه به فرایندهای صورت گر

 .و طلب دو اداره مذکور با رعایت آیین نامه های مالی شهرداری اعالم موافقت نمود



شرکت حمل و نقل مسافر درون شهری )بی سیم نشاط روی بانوان بجنورد( درخصوص  ۲۶/۶/۹۶مورخ  ۳۵۵نامه شماره   (۱۰

پرداخت آبونمان خاص آژانس بی سیم نشاط روی بانوان بجنورد به سازمان تخفیف در  %۵۰درخواست موافقت با اعمال 

 ۴صورتجلسه شماره  ۴حمل و نقل و بار و مسافر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

رپرست و بد کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و با توجه به حمایت مالی از بانوان خود س ۲۸/۶/۹۶مورخ 

تخفیف در آبونمان خاص دفتر آژانس بی سیم بانوان نشاط تا پایان سال جاری اعالم موافقت  %۵۰سرپرست با اعمال 

 .نمود

شهرداری درخصوص اصالحیه سند واگذاری زمین واقع در ضلع شرقی  ۲۱/۶/۹۶مورخ  ۴۸۹۱۴/۱۰/۹۶نامه شماره   (۱۱

اصلی  ۱۷۳فرعی از  ۹اصلی بنام اداره جهاد سازندگی و همچنین پالک  ۱۷۳فرعی از  ۱۰ترمینال مسافربری از پالک 

با جابجایی اسناد پالک مذکور بنام اداره جهاد کشاورزی و شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و به استناد 

ری مبنی بر کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهردا ۲۸/۶/۹۶مورخ  ۴صورتجلسه شماره  ۵بند 

اصالحیه اسناد زمینهای انتقال یافته و عودت اسناد بنام شهرداری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اعالم موافقت 

 .نمود

قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  ۸۰رعایت ماده   (۱۲

 .ستدستگاه های ذینفع الزم االجرا


