
 دشوراي اسالمي شهر بجنور دوره پنجم ۱۵/۷/۹۷مورخ  ۵۹صورتجلسه شماره 

در محل سالن  ۱۵/۷/۹۷پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ  

جلسات شورا برگزار شد. ابتدا جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن گرامیداشت ایام 

یر مقدم به حاضرین و مهمانان ویژه جلسه سردار مظاهری فرمانده نیروی مهر روز نیروی انتظامی و خ ۱۳هفته و بویژه روز 

انتظامی استان خراسان شمالی و هیأت همراه و همچنین آقای روح ا... براتیان شهردار محترم بجنورد، دستور جلسه را قرائت 

 .نمودند

رد یکساله نیروی انتظامی استان خراسان شمالی در ادامه جلسه فرمانده محترم نیروی انتظامی استان گزارش مبسوطی را از عملک

در حوزه های مختلف را تشریح نمودند و از همکاری همه جانبه شورای شهر و شهرداری تشکر نمودند و در پایان صحبتهای 

ه خود، اظهار امیدواری کردند با تعامل و پیگیریهایی متقابل بخصوص در حوزه مدیریت شهری بتوان خدمات مطلوبتری را ب

شهروندان داشته باشیم. در ادامه رییس و اعضای شورا بطور جداگانه ضمن تشکر از زحمات و همکاریها و تعامالت صورت 

گرفته با شهرداری در جهت خدمت به شهروندان، به نقطه نظرات خود در مسائل مدیریت شهری پرداخته و مسائلی را مطرح 

 .نمودند

 :صمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیدسپس نامه های رسیده به شورا طرح و ت

فی مابین شهرداری  ۲۷/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۴/۷/۹۷مورخ  ۶۲۲۰۹/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

واقع در خیابان  ۱۱۳۳/۳۹/۱۷۱تحت پالک ثبتی  ۴-۲۷-۳۷-۲۰-۱و سرکار خانم حبیبه ایزانلو مالک ملک با کد نوسازی 

 ۱۴۲مترمربع که مقدار  ۷۵/۴۱مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۷۵/۱۸۳عرصه قبل از عقب نشینی با مساحت  ۱۶رضوی، رضوی 

متری غرب و جنوب قرار دارد و درخواست مالک مبنی بر واگذاری کل پالک به  ۱۲مترمربع از آن در مسیر بازگشایی 

ر با توجه به کارشناسی انجام شده و شهرداری و دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظ

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با 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  ۱۷/۵/۹۷فقی مورخ شهرداری درخصوص صورتجلسه توا ۱۴/۷/۹۷مورخ  ۶۲۲۱۶/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

و آقای غالمحسین حصاری درخصوص ملک واگذار شده به وی واقع در اراضی تفکیکی تصفیه خانه که متأسفانه بدلیل 

عدم پیگیری توسط مالک پس از اخذ اسناد تفکیکی به شخص دیگری واگذار شده است، لذا جهت حل مشکل ایشان در 

رسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با جلسه مطرح، شورا پس از بر

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

 .خواهد بود

ص واگذاری زمین جهت احداث کانون بازنشستگان تأمین شهرداری درخصو ۱۵/۷/۹۷مورخ  ۵۹۵۶۱/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

اجتماعی با حفظ مالکیت اعیانی احداثی شهرداری مبنی بر خدمات رفاهی به بازنشستگان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی 

 .و تبادل نظر با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود



دبیرخانه شورا درخصوص کمک و مساعدت مالی جهت تأمین  ثبت شده در ۱۵/۷/۹۷ش مورخ /۱۸۳۱/۵/۹۷نامه شماره  -۴

بخشی از هزینه های جشن سالمندان با کمک جمعی از جوانان خیر شهر بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 

اعالم تومان( از محل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری  ۰۰۰/۵۰۰ریال ) ۰۰۰/۰۰۰/۵نظر با پرداخت مبلغ 

 .موافقت نمود

شهرداری درخصوص درخواست آقای علی حسن زاده راهبر سابق دوشنبه بازار  ۷/۵/۹۷مورخ  ۴۰۴۸۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۵

قرارداد )چنانچه در زمان بهره برداری تعرفه بهاء خدمات دریافتی شهرداری از غرفه  ۳مبنی بر عدم اعمال تبصره ذیل ماده 

 ۱۶صورتجلسه شماره  ۱یش داشته باشد به همان نسبت اجاره نیز افزایش می یابد( و به استناد بند داران و فروشندگان افزا

قرارداد منعقده اعمال نگردد، )گردد(  ۳کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری که به اشتباه تبصره ذیل ماده  ۱۵/۵/۹۷مورخ 

قرارداد اعمال نگردد،  ۳ر با اصالحیه اینکه ذیل ماده ثبت شده بود مجدد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظ

 .اعالم موافقت نمود


