
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 19/5/98مورخ  105صورتجلسه شماره 

سالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت           مورخ  شنبه روز  11:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای ا

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا          19/5/98

رسالت مطالبی را در جهت اهمیت ( عید سعید قربانروز خبرنگار و )ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته 

ارتباط دو ستتتویه بین که می توانند رویدادهای جامعه دانستتتته  وقایع وواقعی آنان را جراحان بیان داشتتتته و  خبرنگاران

فعالیتهای بی دریغ . در ادامه از باشند بسیار موثر و مفید   مردمپیگیری مطالبات در و را تسهیل نموده  و شهروندان   جامعه

بویژه خبرنگارانی که در حوزه مدیریت شهری تالش می کنند تقدیر و تشکر نمودند و در پایان    ،خبرنگاران انهو سختکوش  

  به خبرنگاران حاضر در جلسه روز خبرنگار را گرامی داشتند. با اهدای لوح سپاس

دستور جلسه )نامه ها، صورتجلسات کمیسیونها و ...( را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی         سپس  

 شرح ذیل اتخاذ گردید:ب

شتهرداری درخصتوپ پرداخت علی الحستاو صتورت وضتعیتهای قرارداد       9/5/98مورخ  51553/10/98نامه شتماره   -1

 000/000/000/35ریال و بنیاد مسکن به مبلغ  264/744/793/138)شرکت راه فرمای توس به مبلغ زیرسازی و آسفالت 

 1 بنددر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد      1398سال   و پادار نمودن آن در متمم بودجهریال( 

سه   صورتجلسه    8مصوبه بند  و با توجه به  گذاری سرمایه  و بودجه برنامه، کمیسیون  9/5/98 مورخ115  شماره  صورتجل

 با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود. شورا، 26/12/97مورخ  82شماره 

شماره   -2 س      3/5/98مورخ  48360/10/98نامه  صورتجل صوپ  سخه(   7)مزایده فروش  اتشهرداری درخ ضی  ن زمین ارا

سید جمال و نادر     شماره  شریفان، خیابان  شورا     5/4/98مورخ  35927/10/98مطابق مزایده فروش به  سه مطرح،  در جل

 سرمایه  و بودجه برنامه، میسیون ک 9/5/98 مورخ115  شماره  صورتجلسه   3 بندپس از بررسی و تبادل نظر و به استناد   

 اعالم موافقت نمود.توجه به فرایندهای طی شده قانونی شورا با درخواست شهرداری با  گذاری

مزایده فروش به  مطابقشتتهرداری درخصتتوپ درخواستتت تهاتر مبلغ زمین   3/5/98مورخ  267/10/98نامه شتتماره  -3

شده به     با  5/4/98مورخ  35927/10/98شماره   ضعیتهای ارائه  سط     صورت و سفالت معابر تو صه آ شرکت راه  برنده مناق

ستناد      فرمای توس   9/5/98 مورخ115  شماره  صورتجلسه   4 بنددر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به ا

طی شورا و   26/12/97مورخ  82صورتجلسه شماره     8با توجه به مصوبه بند  و  گذاری سرمایه  و بودجه برنامه، کمیسیون 

 با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود.شدن فرایندهای قانونی 

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

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

 های ذینفع الزم االجراست. 
 

 


