
  ددوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنور ۱۳/۸/۹۷مورخ  ۶۳صورتجلسه شماره 

با  ۱۲:۰۰ساعت  ۱۳/۸/۹۷شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم 

حضور مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و همچنین مدیرکل محترم نهاد کتابخانه های استان خراسان شمالی در 

 .محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید

روع، سپس آقای مهدی محمدی رییس شورای اسالمی شهر بجنورد ضمن خیر ابتدا جلسه با تالوت چند از کالم ا... مجید ش

آبان  ۱۴آبان روز استکبار ستیزی و  ۱۳مقدم به میهمانان دعوت شده و همچنین اعضای حاضر در جلسه مناسبتهای ایام هفته )

میهمانان دعوت شده به جلسه روز فرهنگ عمومی( را گرامی داشته و صحبتهایی را پیرامون آن بیان داشتند و در ادامه از 

خواستار ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه مربوطه به جلسه شدند. آقای جهانی مدیرکل نهاد کتابخانه های استان 

با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده و برنامه های در دست اقدام کتابخانه های استان را تشریح و از همکاری و تعامل 

ب مدیریت شهری با امور کتابخانه های استان تقدیر و تشکر نموده و در ادامه خواستار همکاری و همیاری بیشتر در جهت خو

 .ارتقاء سرانه فضای کتابخانه ها و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهر و استان را شدند

ه گزارش مبسوطی از اقدامات صورت گرفته در حوزه آقای فرخنده مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز با ارائ

فرهنگ و ارشاد استان از تعامالت و مساعدتهای صورت گرفته در جهت واگذاری زمینهایی که برای احداث کتابخانه ها و 

فضاهای فرهنگی صورت گرفته تقدیر و تشکر نموده و حمایتهای همه جانبه در حوزه فرهنگی و هنری را در سطح استان 

 .یژه مرکز استان از مدیریت شهری شورا و شهرداری خواستار شدندبو

در ادامه پس از گزارش مدیرکل محترم نهاد کتابخانه های استان و همچنین مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

رهنگی و شمالی، اعضای محترم شورای اسالمی شهر هر کدام بطور جداگانه به نقطه نظرات خود درخصوص مسایل ف

اجتماعی پرداخته و مطالبی را در این خصوص مطرح نمودند. در پایان رییس شورا ضمن جمع بندی مطالب و مسایل مطرح 

شده و تشکر و قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و ... اظهار امیدواری 

ته با مدیریت شهری در جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی، و هنری و همچنین کردند بتوانند با همکاری و تعامل صورت گرف

 .ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی قدمهای موثری برداشته شود

 .در ادامه جلسه نامه های ارجاع شده به جلسه رسمی، پس از طرح بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید

فی مابین شهرداری  ۱۲/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۳/۸/۹۷ مورخ ۷۰۴۶۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

اصلی واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه عکاسی پارس با  ۲۴۵۲و خانم معصومه توسلیان مالک ملک تحت پالک ثبتی 

جلسه مطرح، مترمربع مبنی بر تملک پالک توسط شهرداری جهت احداث پارکینگ عمومی در  ۲۰/۵۰۹مساحت عرصه 

توافق مذکور با  شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با

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

فی مابین شهرداری  ۲۵/۶/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۲/۸/۹۷رخ مو ۶۹۹۹۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

متری شهدا  ۳۲دارای قولنامه عادی واقع در خیابان  ۴۵-۳۳-۲۵-۸۲-۰۱و آقای محمود هدایتی مالک ملک با کد نوسازی 



متری قرار دارد و درخواست  ۱۲ی مترمربع که کالً در مسیر بازگشای ۶۰/۳۵با مساحت  ۱چهارراه پیش دانشگاهی جواداالئمه 

مالک مبنی بر دریافت ملک معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام 

شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، 

 .اریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداین توافق از ت

فی مابین شهرداری  ۱۷/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۲/۸/۹۷مورخ  ۶۹۹۹۱/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

 ۱۹۵۰/۱۷۳و  ۱۹۵۶دارای سند ششدانگ به پالک ثبتی  ۲-۱۳-۱۴-۰۹-۰۱و آقای خانقلی نیستانی مالک ملک با کد نوسازی 

متری قرار دارد و  ۲۴مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۷۰/۹۳با مساحت  ۲۱پالک  ۲ابان جمهوری، جمهوری واقع در خی

درخواست مالک مبنی بر دریافت ملک معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به 

وافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با ت

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

فی مابین شهرداری و  ۴/۷/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۲/۸/۹۷مورخ  ۶۹۹۹۲/۱۰/۹۶نامه شماره  -۴

 ۵۰۰/۵۱۷/۱۸۷/۲شرکت ابنیه سازان تخت طاووس به نمایندگی آقای عباس داورپناه مبنی بر تهاتر مطالبات نامبرده به میزان 

نصد و هفده هزار و پانصد ریال( از شهرداری در قبال واگذاری دو قطعه دو میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پا)

زمین از اراضی تحت مالکیت شهرداری واقع در ضلع جنوب فرودگاه زمینهای تفکیکی باغچقی در جلسه مطرح، شورا پس 

 .از بررسی و تبادل نظر با توافق مذکور با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها اعالم موافقت نمود

فی مابین شهرداری و  ۴/۷/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۲/۸/۹۷مورخ  ۶۹۹۹۹/۱۰/۹۶نامه شماره  -۵

هفتصد و ) ۰۰۰/۰۰۰/۷۷۰شرکت پیرامید عمران گستر به نمایندگی آقای حامد سرایی مبنی بر تهاتر مطالبات نامبرده به میزان 

ری یک قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت شهرداری واقع در جاده آرامستان هفتاد میلیون ریال( از شهرداری در قبال واگذا

جاوید زمینهای تفکیکی یزدانپناه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توافق مذکور با رعایت آیین نامه مالی 

 .شهرداریها اعالم موافقت نمود

ریال بصورت علی  ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰/۹رخصوص هزینه کرد مبلغ شهرداری د ۱۰/۸/۹۷مورخ  ۵۹۵۵۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۶

الحساب از محل ردیف پروژه تملک اراضی سطح شهر جهت واریز بحساب سپرده دادگستری بابت خرید و تملک پالک 

باقیمانده بخش دو واقع در نبش چهارراه باسکول از طریق دادگستری که  ۴۷فرعی از اصلی مفروز از  ۲۶۹۷ثبتی بشماره 

یند قانونی آن طی شده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به ضرورت و تسهیل در بازگشایی مسیر فرا

پر ترافیک نبش چهارراه باسکول و همچنین اجرای طرح تفصیلی ضمن موافقت با درخواست شهرداری مقرر نمود مبلغ فوق 

 .پادار گردد ۹۷در متمم یا اصالح بودجه سال 

قطعه از زمینهای  ۵۵شهرداری درخصوص تصویب صورتجلسه مزایده فروش  ۶/۸/۹۷مورخ  ۶۸۸۶۳/۱۰/۹۷نامه شماره  -۷

ریال از  ۰۰۰/۳۲۵/۶۱۴/۲۸مترمربع به مبلغ  ۱۱۴۴۶شهرک دبیران )ضلع جنوبی میدان بار( با کاربری مسکونی با مساحت 

بادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند قانونی و برگزاری طریق برگزاری مزایده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و ت



آگهی مزایده با پرداخت نقدی )واریز به حساب شهرداری( برنده مزایده با رعایت آیین نامه مالی شهرداری اعالم موافقت 

 .نمود

انها درخصوص مجمع مشورتی روسای شوراهای اسالمی کالنشهرهای مراکز است ۱۶/۵/۹۷ک/ت مورخ /۱۴۹نامه شماره  -۸

تعیین روز فرهنگی شهر بجنورد و معرفی شاخصه های آن برای درج در تقویم سال کشور در جلسه مطرح، شورا پس از 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با تعیین روز  ۱۲/۸/۹۷مورخ  ۴۷صورتجلسه شماره  ۲بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .رهنگها بعنوان روز فرهنگی شهر بجنورد اعالم موافقت نموداردیبهشت ماه بنام روز گنجینه ف ۲۴

مورخ  ۳۱صورتجلسه شماره  ۲۶اداری مالی شورا مبنی بر اجرایی نمودن بند  ۱۱/۷/۹۷ش مورخ /۱۷۹۱/۵/۹۷نامه شماره  -۹

داری و دریافت شهر ۹۶درخصوص انجام فرایند قانونی حسابرسی اسناد مالی شهرداری و سازمانهای وابسته در سال  ۲۰/۱۲/۹۶

پاکتهای استعالم قیمت برابر دستورالعمل ابالغی وزارت محترم کشور درخصوص نحوه حسابرسی شهرداریها در جلسه مطرح، 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه  ۹/۸/۹۷مورخ  ۶۶ صورتجلسه شماره ۱شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

کتهای استعالم قیمت از سه موسسه حسابرسی واجد شرایط، موسسه حسابرسی دایا رهیافت با گذاری با توجه به بازگشایی پا

 .ریال برای انعقاد قرارداد با شورای اسالمی شهر اعالم موافقت نمود ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰اعالم کمترین قیمت پیشنهادی به میزان 

ره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبص ۹۰رعایت ماده  -۱۰

 .های ذینفع الزم االجرا است

  

 


