
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۱۱/۹/۹۷مورخ  ۶۶صورتجلسه شماره 

با  ۱۲:۰۰ساعت  ۱۱/۹/۹۷پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

حضور حضرت آیت ا... یعقوبی نماینده محترم والیت فقیه در استان و امام جمعه شهر بجنورد و آخوند یزدانی امام جماعت 

 .جنورد در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردیدمحترم اهل تسنن و آقای براتیان شهردار محترم ب

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

مقدم به میهمانان دعوت شده و همچنین اعضای محترم حاضر در جلسه، مناسبتهای ایام هفته )هفته وحدت و هفته بسیج( را 

رامی داشته و صحبتهایی را پیرامون وحدت و یکپارچگی و اهمیت وحدت و بسیج در جهت توسعه و شکوفایی جامعه گ

توضیحاتی را بیان داشتند. در ادامه حضرت آیت ا... یعقوبی با اشاره به مناسبتهای ایام هفته )والدت رسول اکرم )ص( و امام 

هفته وحدت و بسیج و تأکید بر همدلی و انسجام بین مسلمانان بویژه شیعه  جعفر صادق )ع( و هفته بسیج( با برشمردن اهمیت

و سنی در جهت پیشبرد اهداف انقالب با عمل با رهنمودهای مقام عظمی والیت و همچنین بر تعامل و نوع دوستی و پرهیز 

آرامش و امید در جامعه با خدمت از اختالف افکنی و تفرقه را تشریح و تأکید نمودند در شرایط کنونی می بایست با ایجاد 

 .رسانی عادالنه به مردم از هب و بغضهای جناحی نسبت به یکدیگر پرهیز کرد

در ادامه جناب آقای امان دردی یزدانی امام جماعت محترم اهل تسنن شهرستان بجنورد نیز با تأکید بر وحدت مسلمانان بویژه 

کری، سیاسی، دینی و بصیرت افزایی و حضور در عرصه های مختلف شیعه و سنی، مهمترین وظیفه روحانیت را هدایت ف

فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و تأکید کرد اگر وحدت و هماهنگی و ایجاد آرامش در جامعه حاکم باشد از مشکالت 

گونگی عملکرد کنونی هم سربلند عبور خواهیم کرد. در ادامه آقای براتیان شهردار محترم بجنورد نیز به ارائه گزارش از چ

مطالبی را مطرح و از عدم تخصیص قیر به شهرداریهای کشور بویژه شهر بجنورد و افزایش بی  ۹۷خدمات شهرداری در سال 

 .سابقه قیمت قیر با توجه به رکود اقتصادی اظهار گالیه نمود

رداخته و مطالبی را مطرح در ادامه هر کدام از اعضای شورا به نقطه نظرات خود درخصوص مسایل مدیریت کالن شهری پ

 .نمودند

در پایان آقای مهدی محمدی رییس شورای اسالمی شهر ضمن تشکر و قدردانی مجدد از حضور میهمانان گرامی با جمع 

بندی مطالب و مسایل مطرح شده و تأکید بر فرمایشات نماینده محترم ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جماعت اهل سنت 

مبنی بر ایجاد همدلی و همیاری بین مسئولین و مردم که از اهداف اصلی اعضای شورای دوره پنجم بوده و شهرستان بجنورد 

توزیع خدمات عادالنه در شهر عنوان و حفظ آرامش و ایجاد امید در جامعه را مورد توجه و سرلوحه سیاستگزاری و تصمیم 

 .گیری در شورا مطرح نمود

فی مابین شهرداری  ۲۷/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۹/۸/۹۷ مورخ ۷۵۳۸۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

اراضی موسوم  ۱۶و آقای عبدالحسین علی آبادی مالک ملک دارای قولنامه عادی واقع در ضلع جنوب فرودگاه انتهای اقبال 

مترمربع  ۵/۱۰۹به متراژ  ۳بند  ۱۰/۲/۹۳به علی آبادی مبنی بر خرید قدرالسهم العرصه شهرداری مطابق صورت مجلس مورخ 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای  ۶و ۲در قطعات شماره 



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

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بودتاریخ ابالغ 

فی مابین شهرداری  ۱۵/۷/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۰/۹/۹۷مورخ  ۷۸۳۰۸/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

واقع در شهرک امام خمینی زمینهای ولیزاده  ۲۰۴۳/۱۶۳و باقیمانده  ۹۰۶و ۱و آقای حسین وجدی مالک ملک تحت پالک 

متری قرار دارد و درخواست مالک مبنی بر واگذاری ملک و دریافت  ۴۲ه کالً در مسیر بازگشایی مترمربع ک ۱۶۸با مساحت 

ملک معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای 

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

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری  ۲۴/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۹/۸/۹۷مورخ  ۷۵۲۰۸/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

واقع در  ۷۱۱/۱۵۵و  ۴۶۵۱/۷۱۱/۱۵۵و آقایان عبدالرضا و غالمرضا وفایی و حسنعلی وحیدی مالک ملک تحت پالک ثبتی 

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

به  ۷۱۱مترمربع آن در مسیر گذر جاده تهران واقع شده و پالک  ۲۵/۱۸۶۳مترمربع که مقدار  ۲۵/۱۷۰و بعد از عقب نشینی 

مترمربع مبنی بر تعیین تکلیف خسارت وارده و تفکیک عرصه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  ۲۸۰۰مساحت 

نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و 

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

فی مابین شهرداری  ۱۰/۷/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۰/۹/۹۷مورخ  ۷۸۲۴۱/۱۰/۹۷نامه شماره  -۴

 ۵/۲۸۹واقع در خیابان قیام جنوبی کوچه گلچین با مساحت  ۱۷۹۸/۱۶۳۶/۱۷۳و ورثه احمد بهشتی مالک ملک تحت پالک 

متری شرق قرار دارد و درخواست مالک مبنی بر واگذاری  ۱۴متری در ضلع جنوب و  ۱۶ر مسیر بازگشایی مترمربع که کالً د

سهم خود بصورت سه دانگ از ششدانگ ملک و دریافت ملک معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و 

معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی 

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

 نشهرداری درخصوص دریافت تسهیالت از بانکهای استان به میزا ۱۱/۹/۹۷مورخ  ۷۸۶۶۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۵

بات شهرداری از ادارات و دستگاه های اجرایی با هماهنگی اداره کل مالیاتی به ازای میلیارد ریال با توجه به مطال ۴۰۰ 

تسهیالت دریافتی و تهاتر با اوراق خزانه به بانکها ارائه و تسویه حساب مالی دریافت گردد در جلسه مطرح، شورا پس از 

دریافتی نزد بانک مربوطه مسدود تا با اوراق بررسی و تبادل نظر ضمن اعالم موافقت با درخواست شهرداری مقرر نمود وام 

 .خزانه بصورت تهاتر اقدام الزم صورت پذیرد

شهرداری درخصوص صورتجلسه کمیسیون مزایده اجاره بازار روز واقع در  ۲۳/۸/۹۷مورخ  ۷۳۳۱۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۶

به طی شدن فرایندهای قانونی و به استناد بند  انتهای خیابان تختی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه



 ۹/۸/۹۷کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با صورتجلسه کمیسیون مزایده مورخ  ۷/۹/۹۷مورخ  ۶۸صورتجلسه شماره  ۱

 .اجاره بازار روز( اعالم موافقت نمود)

و کارآفرینی در صنعت ورزش مبنی بر درخصوص برگزاری همایش اشتغال  ۱۰/۹/۹۷ش مورخ /۲۳۹۳/۵/۹۷نامه شماره  -۷

 ۱۰/۹/۹۷مورخ  ۳۶کمک و مساعدت مالی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد صورتجلسه شماره 

 .ریال از محل اعتبارات فرهنگی شهرداری اعالم موافقت نمود ۰۰۰/۰۰۰/۵کمیسیون ورزش و جوانان با پرداخت مبلغ 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه  ۹۰رعایت ماده  -۸

 .های ذینفع الزم االجرا است

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت ۱۶جلسه ساعت 


