
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۳۰/۲/۹۷مورخ  ۴۰صورتجلسه شماره 

 

در  ۳۰/۲/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۳:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

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

ماه مبارک رمضان و خیر مقدم به حاضرین و مهمانان ویژه جلسه آقای مسلم محمد یاران دادستان محترم شهرستان بجنورد و 

همچنین آقای روح ا... براتیان شهردار محترم بجنورد، دستور جلسه را قرائت نمودند، در ادامه جلسه دادستان محترم گزارش 

سیبها و معضالت اجتماعی که در سطح شهر در حال شکل گیری است و می تواند دغدغه بسیار مهمی برای مبسوطی را از آ

شهر و شهروندان باشد به جلسه ارائه داشتند و اظهار امیدواری کردند بتوان با تعامل و پیگیریهایی که در حوزه مدیریت شهری 

بطور جداگانه به نقطه نظرات خود در مسائل آسیبهای اجتماعی مطرح می تواند تا حدی موثر واقع شود، در ادامه اعضاء شورا 

شده در سطح شهر پرداخته و مسائلی را مطرح نمودند، در ادامه پس از طرح و بررسی نامه ها تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ 

 .گردید

فی مابین  ۱۵/۱۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۹/۲/۹۷مورخ  ۱۷۳۳۷/۱۰/۹۷نامه شماره  (۱

با مساحت  ۵پالک  ۳۶، باقرخان ۲شهرداری و آقای هادی جوادی بصورت قولنامه عادی واقع در کالته جوادیه، باقرخان 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به  ۸۳/۹۶

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

 .معتبر خواهد بود تاریخ ابالغ به مدت سه ماه

فی مابین شهرداری  ۲۷/۱/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۹/۲/۹۷مورخ  ۱۷۷۲۷/۱۰/۹۷نامه شماره  (۲

انتهای کوچه با مساحت  ۳قولنامه عادی واقع در بلوار والیت، ناظرآباد  و آقای مرتضی داوودی و محسن داوودی بصورت

مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به  ۱۰۰۰عرصه 

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

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری  ۲۰/۱/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۷/۲/۹۷مورخ  ۱۶۸۶۸/۱۰/۹۷نامه شماره  (۳

بان واقع در خیا ۱۱۳۷/۷۶/۱۷۳تحت پالک ثبتی  ۰۲-۰۹-۰۱۲-۰۰۰۱-۰۰۱و آقای محمد علی فیروزه با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر خرید اضافه  ۳۵/۱۷۵پالک یک مساحت عرصه قبل از عقب نشینی به ترتیب  ۶آزادی نبش آزادی 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با  ۶۰/۶عرض واقع در ضلع مجاور پالک ملک خودبه متراژ 

کور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذ

 .توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

شهرداری درخصوص پرداخت الباقی کمک هزینه جهت احداث زائرسرا در  ۲۷/۲/۹۷مورخ  ۱۶۸۱۸/۱۰/۹۷نامه شماره  (4

شورا در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  ۱۵/۱۱/۹۶مورخ  ۲۶صورتجلسه شماره  ۱مشهد مقدس، پیرو مصوبه بند 

ریال از محل اعتبارات سال  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷تبادل نظر با پرداخت الباقی کمک هزینه بابت احداث زائرسرا به مبلغ 

 .شهرداری و پادار نمودن در متمم بودجه سال جاری اعالم موافقت نمود ۹۷



شهرداری درخصوص اعالم فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مبنی بر  ۲۹/۲/۹۷مورخ  ۱۷۷۱۹/۱۰/۹۷نامه شماره  (۵

احداث شهربازی پارک باباامان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور اعالم موافقت 

 .نمود

مربع زمین واقع متر 4۹۱۵شهرداری درخصوص درخواست واگذاری و تهاتر  ۲۷/۲/۹۷مورخ  ۱۷۰۳۲/۱۰/۹۷نامه شماره  (۶

در انتهای قیام موسوم به زمینهای اردشیرخان در قبال بدهی سنوات گذشته به قیمت کارشناسی روز به تأمین اجتماعی 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن اعالم موافقت با کلیات درخواست مقرر شد ابتدا شهرداری 

 .جام کارشناسی با کاربری جدید جهت تصمیم گیری نهایی به شورا ارسال نمایدنسبت به تغییر کاربری اقدام و پس از ان

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه  ۹۰رعایت ماده  (۷

 .های ذینفع الزم االجراست


