
 ددوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنور ۴/۶/۹۷مورخ  ۵۵صورتجلسه شماره 

در  ۴/۶/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

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

 .رائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیدو گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را ق

فی مابین شهرداری و  ۲۱/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۶/۹۷مورخ  ۴۹۳۲۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

صه قبل از با مساحت عر ۱۵۴/۱۷۳باقیمانده  ۱۲۸۱تحت پالک ثبتی  ۲-۴-۱-۱۱-۱ورثه سید حسن حجازی با کد نوسازی 

که مقدار  ۱۸۹مترمربع واقع در خیابان قیام جنوبی حاشیه پالک  ۵۰/۵۴۱مترمربع و بعد از عقب نشینی ۵۰/۱۲۴۸عقب نشینی 

مترمربع در مسیر گذر واقع می باشد و درخواست مالک مبنی بر دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس  ۷۰۷

شناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت از بررسی و تبادل نظر با توجه به کار

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

فی مابین شهرداری  ۲۴/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۴/۶/۹۷مورخ  ۴۹۳۳۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲ 

واقع در جاده  ۷۱۱/۱۵۵و  ۴۶۵۱/۷۱۱/۱۵۵و آقایان عبدالرضا وفایی و غالمرضا وفایی و حسن وحیدی تحت پالک ثبتی 

مترمربع و بعد از عقب  ۵/۲۰۳۳قبل از عقب نشینی  ۴۶۵۱تهران جنب نمایندگی ایران خودرو قنادزاده با مساحت عرصه پالک 

به مساحت  ۷۱۱مترمربع آن در مسیر گذر جاده تهران قرار دارد و مساحت پالک  ۲۵/۱۸۶۳ار مترمربع که مقد ۲۵/۱۷۰نشینی 

مبنی بر تعیین تکلیف جهت خسارت وارده و تفکیک عرصه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه  ۲۸۰۰

ور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذک

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

فرمانداری محترم درخصوص اعالم نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای  ۹۷/۵/۳۰مورخ  ۴۱۲۱/۱/۱۴۰۰نامه شماره  -۳ 

با موضوع تفاهم نامه  ۱۴/۵/۹۷مورخ  ۵۱صورتجلسه شماره  ۱۰سبت به بند اسالمی شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر ن

پرداخت تسهیالت به مودیان از طریق بانک مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با عنایت به اینکه 

اقتصادی حال حاضر توان هدف از تصویب این الیحه تسریع و تسهیل در پاسخگویی به نیاز شهروندان بوده تا با وضعیت 

پرداخت عوارضات شهرداری را با دریافت تسهیالت از بانک داشته باشند اعضاء شورا بر مصوبه خود اصرار و درخواست 

ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم حل اختالف استان را خواستار شدند. الزم به ذکر است اشاره قانونی در متن تصمیم 

قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه ارتباط موضوعی با مصوبه  ۵۰ماده  ۳تطابق مصوبه با تبصره هیأت محترم مبنی بر عدم 

 .فوق نداشته و هیچگونه تخفیف معافیتی در این مصوبه لحاظ نشده است بنابراین مشمول این ماده قانونی نخواهد شد

اعالم نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای فرمانداری محترم درخصوص  ۹۷/۵/۳۰مورخ  ۴۱۲۱/۱/۱۴۰۰نامه شماره  -۴

با موضوع اصالحیه توافق  ۱۴/۵/۹۷مورخ  ۵۱صورتجلسه شماره  ۱۲اسالمی شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

پروژه  مربوطه به بافت فرسوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با عنایت به اینکه پروژه بافت فرسوده یک

مشارکتی است و ارزش گذاری امالک می بایستی در پایان پروژه و به روز انجام پذیرد تا حقی از شهرداری تضییع نگردد، 



لذا انجام ارزش گذاری هیأت کارشناسی رسمی دادگستری و ارسال در حال حاضر منطقی به نظر نمی رسد و شورا بر مصوبه 

 .ور به هیأت محترم حل اختالف استان را خواستار شدندخود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذک

هیأت محترم ورزشهای کارگران خراسان شمالی درخصوص مساعدت جهت تأمین بخشی  ۲۷/۵/۹۷مورخ  ۲۰۸نامه شماره  -۵

و به استناد از هزینه های مسابقات والیبال دو نفره ویژه بانوان )مادر و دختر( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

تومان از محل اعتبارات  ۰۰۰/۸۰۰کمیسیون ورزش و جوانان با پرداخت مبلغ  ۲۹/۵/۹۷مورخ  ۲۹صورتجلسه شماره  ۱بند 

 .فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری اعالم موافقت نمود

و پرورش درخصوص  ثبت شده در دبیرخانه شورا رییس محترم کانون بازنشستگان آموزش ۹۷/۵/۲۸مورخ  ۵۶نامه شماره  -۶

کمک و مساعدت جهت برگزاری گردهمایی بزرگ بازنشستگان فرهنگی در شهربازی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی 

دستگاه دوچرخه  ۳کمیسیون ورزش و جوانان با اختصاص  ۲۹/۵/۹۷مورخ  ۲۹صورتجلسه شماره  ۲و تبادل نظر و به استناد بند 

رعه کشی در راستای ترویج فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری اعالم موافقت از سوی شهرداری بعنوان هدیه جهت ق

 .نمود

فیمابین شهرداری و  ۲۱/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۸/۵/۹۷مورخ  ۴۷۵۰۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۷

شعبه پنجم  ۹۶۰۰۹۹۷۵۸۴۴۷۰۱۱۹۴شرکت بتن آفرینش به نمایندگی آقای مرتضی لنگری در راستای اجرای احکام به شماره 

 ۳۰/۵/۹۷مورخ  ۵۷صورتجلسه شماره  ۶دادگاه تجدید نظر درجلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با صورتجلسه توافقی مذکور اعالم موافقت نمود

شهرداری مبنی بر اخذ مصوبه شورا درخصوص معرفی آقای محسن تیمورزاده  ۹۷/۶/۴مورخ  ۹۷/۱۰/۴۹۴۳۵نامه شماره  -۸

بعنوان )قائم مقام شهردار در منطقه یک( و سرکار خانم زهرا محمدی بعنوان )قائم مقام مدیر مالی در منطقه یک( و آقای 

 ۷۹قه دو( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد ماده مختار رضوانی بعنوان )قائم مقام شهردار در منط

قانون شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی با درخواست شهرداری اعالم 

 .موافقت نمود

ا درخصوص معرفی آقای دانیال شهسواری شور مصوبه اخذ بر مبنی شهرداری  ۹۷/۶/۴مورخ  ۹۷/۱۰/۴۹۴۰۵نامه شماره  -۹

بعنوان مسئول امور مالی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد تبصره 

المی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اس ۷۱ماده  ۳۰اساسنامه سازمان مذکور و نیز در اجرای بند  ۱۱ماده  ۶بند 

 .با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود ۱/۳/۷۵کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

شهرداری مبنی بر اخذ مصوبه شورا درخصوص معرفی سرکار خانم سمانه  ۹۷/۶/۴مورخ  ۹۷/۱۰/۴۹۴۰۷نامه شماره  -۱۰

شورا پس از بررسی و تبادل نظر و صفرنیا بعنوان مسئول امور مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه مطرح، 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات  ۷۱ماده  ۳۰اساسنامه سازمان مذکور و نیز در اجرای بند  ۱۱ماده  ۶به استناد تبصره بند 

 .با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود ۱/۳/۷۵شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 



شهرداری مبنی بر اخذ مصوبه شورا درخصوص معرفی آقای حسین علی آبادی  ۹۷/۶/۴مورخ  ۹۷/۱۰/۴۹۴۰۹نامه شماره  -۱۱

ماده  ۶به عنوان مسئول امور مالی سازمان آرامستانها در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد تبصره بند 

ون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و قان ۷۱ماده  ۳۰اساسنامه سازمان آرامستانها و نیز در اجرای بند  ۱۱

 .با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود ۱/۳/۷۵انتخاب شهرداران مصوب 

شهرداری مبنی بر اخذ مصوبه شورا درخصوص معرفی آقای علی یکدل بعنوان  ۹۷/۶/۴مورخ  ۹۷/۱۰/۴۹۴۱۲نامه شماره  -۱۲ 

دمات ایمنی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد تبصره بند مسئول امور مالی سازمان آتش نشانی و خ

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور  ۷۱ماده  ۳۰اساسنامه سازمان مذکور و نیز در اجرای بند  ۱۱ماده  ۶

 .با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود ۱/۳/۷۵و انتخاب شهرداران مصوب 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی درخصوص تهیه تندیس و هزینه های اجرایی مراسم  ۳/۶/۹۷مورخ  ۳۹صورتجلسه شماره  -۱۳

پاسداشت آقای دکتر امان ا... شادلو که با همکاری و مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل ارشاد اسالمی، دانشگاه 

ستاد توسعه مردمی خراسان شمالی و اداره کل اوقاف خواهد بود در علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، شورای اصناف، 

 .جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد کمیسیون مذکور اعالم موافقت نمود

آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها درخصوص  ۲۳شورا به استناد ماده  -۱۴

در جلسه مطرح، شورا پس از  ۲۵/۶/۹۷لغایت  ۱۱/۶/۹۷روز اعضای محترم شورا از تاریخ  ۱۵فاده از مرخصی به مدت است

 .بررسی و تبادل نظر با مرخصی بمدت مذکور اعالم موافقت نمود

دستگاه موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  ۹۰رعایت ماده  -۱۵

 .های ذینفع الزم االجراست


