
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 30/4/98مورخ  101صورتجلسه شماره 

ساعت            سمی  سه ر شهر بجنورد، جل سالمی  شورای ا ضای محترم  شنبه مورخ   11:00پیرو دعوت قبلی از اع روز یک

رییس در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس  30/4/98

شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته دستور جلسه )توافقات، نامه ها، صورتجلسات کمیسیونها 

 و ...( را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

و خانم مهین  رداریشه فیمابین 11/4/98 مورخ توافقی صورتجلسه   22/4/98مورخ  42761/10/98نامه شماره   -1

واقع در میدان آزادگان، انتهای     46/658/172دارای پالک ثبتی  4-25-3-6-1آل طه مالک ملک با کد نوساااازی       

ساحت             شینی به م صه قبل از عقب ن سط مالک عر ضای زمین معوض تو سیما مبنی بر تقا صدا و   60/201خیابان 

اوید )اراضی تفکیکی موسوم به یزدان پناه( به مساحت    مترمربع به ازای یک قطعه زمین واقع در گورستان پارک ج 

ریال توسااط مالک به حسااار شااهرداری   000/800/190مترمربع  و اینکه مابه التفاوت مبلغ ملک به ارزش  180

شده و         واریز گردد در  سی انجام  شنا سی و تبادل نظر با توجه به کار شورا پس از برر سه مطرح،  اجرای  ضرورت  جل

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

 .از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

و آقای سعید   شهرداری  فیمابین 11/4/98 مورخ توافقی صورتجلسه   26/4/98مورخ  44667/10/98نامه شماره   -2

سازی     واقع در  2بخش /20/1842/1818/129دارای پالک ثبتی  2-55-100-588-1شکاری مالک ملک با کد نو

مترمربع به مبلغ   5/33مبنی بر تقاضاااای خرید ساااهم العرصاااه شاااهرداری به مترا        2ملکش، خیابان عارف    

جلسه مطرح، شورا واگذار گردد در  ریال پس از پرداخت توسط مالک به حسار شهرداری به ایشان 000/000/268

شده و       سی انجام  شنا سی و تبادل نظر با توجه به کار شایی معابر با     ضرورت  پس از برر صیلی و بازگ اجرای طرح تف

توافق مذکور با رعایت ضااوابط و مقررات شااهرسااازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سااه ماه 

 .معتبر خواهد بود

فی مابین  26/3/98شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ      22/4/98مورخ  42738/10/98ه شماره  نام -3

شااهرداری و آقای محمد حسااین مرادی )پیمانکار شااهرداری( مبنی بر تهاتر طلب نامبرده از شااهرداری به مبلغ   

 155به مساااحت  146فرعی از  143ریال در قبال واگذاری یک قطعه زمین بشااماره پالک ثبتی  732/914/797

ریال در قبال طلب ایشان به وی واگذار گردد و تا میزان مبلغ   000/000/620مترمربع واقع در باقرخان دو به مبلغ 

ریال با طلب مالک تهاتر گردد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی      000/000/620

 ر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود.نمودن فرایندهای قانونی با توافق مذکو

شهرداری درخصوص واگذاری زمین به موسسه خیریه محسنین به       12/4/98مورخ  38377/12/98نامه شماره   -4

مترمربع واقع در خیابان اشاااراض )ضااالع غرر میدان بار( مجاور زمین واگذار شاااده به مجمع خیرین   200مقدار 

 صورتجلسه 1 بندکیت شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد   سالمت با حفظ مال 

و با توجه به عام المنفعه بودن خدمات مذکور با  شهرسازی   و معماری عمران، کمیسیون  18/4/98 مورخ 49 شماره 

 درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود.



شهرداری درخصوص خرید سازه تابلوهای تبلیغاتی و امتیازات برض     22/4/98مورخ  42471/10/98نامه شماره   -5

شماره           سمی به  سان ر شنا سعود جزمی مطابق با نظریه کار و پرو کتورها و متعلقات پل حکمت متعلق به آقای م

 250/781/251نامبرده به مبلغ  ریال و کساار مبلغ بدهکاری 396/418/879به مبلغ  25/12/97مورخ  0222/97

ریال در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و    146/637/627ریال و پرداخت ما به التفاوت توسط شهرداری به مبلغ   

و  گذاری سرمایه  و بودجه برنامه، کمیسیون  29/4/98 مورخ 113 شماره  صورتجلسه   2تبادل نظر و به استناد بند  

( و با توجه به قیمت گذاری توساااط       2-3)بند   14/7/87مورخ  114110شاااماره  با توجه به قرارداد منعقده به      

 کارشناسان رسمی با درخواست شهرداری، اعالم موافقت نمود.

 خدمات و محیط زیست شهری در جلسه قرائت گردید. –* صورتجلسات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

ر و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه   موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشو          90* رعایت ماده 

بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی      5دستگاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب     

 شهر رسید(.


