
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲/۲/۹۷مورخ  ۳۶صورتجلسه شماره 

در محل  ۲/۲/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰جلسه رسمی ساعت پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، 

سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا تبریک اعیاد شعبانیه و 

ر مجلس خبرگان همچنین تسلیت رحلت جانگداز فقید سعید حضرت آیت ا... مهمان نواز نماینده محترم مردم خراسان شمالی د

رهبری و خیر مقدم به آقای مهندس نقیب مدیرعامل شرکت نوسازی و بهسازی ارمغان بجنورد و همچنین شهردار و معاونین 

شهردار، دستور جلسه )سرمایه گذاری شرکت نوسازی و بهسازی ارمغان بجنورد در بخش بافت فرسوده با مشارکت شهرداری( 

دیرعامل شرکت مذکور درخصوص چگونگی اجرای پروژه جدید )طرح سرمایه گذاری با قرائت و پس از استماع توضیحات م

رویکرد بناهای سنتی( و فرایندهای طی شده در این خصوص و همچنین چگونگی تسریع در اجرای پروژه را تشریح نمودند و 

اجرای طرح مذکور بیان داشتند و  در ادامه شهردار بجنورد آقای براتیان و کارشناسان شهرداری توضیحاتی را درخصوص نحوه

همچنین اعضای شورای شهر هر کدام بطور جداگانه به نقطه نظرات خود درخصوص چگونگی تسریع در اجرای پروژه پرداخته 

و نظرات کارشناسی را به جلسه ارائه نمودند و در نهایت پس از جمع بندی مطالب و مسایل مطرح شده و با توجه به بررسی و 

انجام شده در کمیسیونهای تخصصی شورا مقرر شد صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و شرکت سرمایه گذاری کارشناسی 

 .مذکور تهیه و تدوین و جهت تصمیم گیری نهایی به شورا ارائه گردد

ائت و پس در ادامه جلسه صورتجلسات کمیسیونهای ورزش و جوانان و فرهنگی اجتماعی و همچنین سایر نامه ها در جلسه قر

 :از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

فرمانداری محترم درخصوص اعالم نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای  ۲۹/۱/۹۷مورخ  ۱۸۶/۱/۴۱۲۱نامه به شماره  -۱

، در جلسه مطرح،  ۱۹/۱/۹۷مورخ  ۳۴صورتجلسه شماره  ۶و  ۵اسالمی شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بندهای 

شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم حل اختالف استان را 

 .خواستار شدند

حوزه معاونت فرهنگی و  ۱۳۹۷شهرداری درخصوص بودجه پیشنهادی یکساله  ۶/۱۲/۹۶مورخ  ۹۹۲۸۴/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

کمیسیون  ۱/۲/۹۷مورخ  ۲۲صورتجلسه شماره  ۱جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند  اجتماعی در

با برنامه سالیانه فرهنگی در ردیف  ۹۷فرهنگی و اجتماعی شهرداری و با توجه به تبصره سیزدهم آیین نامه اجرایی بودجه سال 

ریال هزینه های جاری معاونت  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۳فرهنگی که به مبلغ  تحت عنوان سایر هزینه ها و هزینه معاونت ۲۰۵۵۱۹

ریال برابر ردیف  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰می باشد با مبلغ کل  ۲۰۵۵۱۹ریال که مربوط به ردیف  ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۶فرهنگی به مبلغ 

 .جدول ذیل اعالم موافقت نمود

  

 

 



 مبلغ پیش بینی شده عناوین کد

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ اعتبارات ورزشی ۱۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ اعتبارات مناسبت ها ۲۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ اعتبارات فرهنگی ۳۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ اعتبارات اجتماعی ۴۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ اعتبارات دینی و ارزشها ۵۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ اعتبارات ادبی و هنری ۶۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ هزینه های چاپ ماهنامه شهروند ۷۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ پرداخت حق الزحمه مربیان ۸۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۱۳۹۶دیون سال  ۹۰۰

 ریال ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۶ جمع کل

  

درخصوص درخواست آقای آخرتی مدیر محترم اجرایی انتشارات  ۲۶/۱/۹۷ش مورخ /۱۷۰/۵/۹۷نامه بشماره دبیرخانه شورا  -۳

بیژن یورد، درخصوص حمایت از اصحاب قلم و نشر از آثار و منظومه فاخر فرهنگی دو چنار و منظومه چیکسای جناب آقای 

کمیسیون  ۱/۲/۹۷مورخ  ۲۲صورتجلسه شماره  ۲ادل نظر و به استناد بند حسن روشان درجلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تب

 .ریال اعالم موافقت نمود ۰۰۰/۰۰۰/۲۰فرهنگی و اجتماعی با خرید آثار فوق توسط شهرداری در مجموع تا مبلغ 

لیه دستگاه های موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و ک ۹۰رعایت ماده  -۴

 .ذینفع الزم االجراست

 فت.امبر عظیم الشان اسالم خاتمه یابا ذکر صلوات بر پی ۲۱جلسه ساعت 


