
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۶/۳/۹۷مورخ  ۴۱صورتجلسه شماره 

 

در محل  ۶/۳/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۳:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم ، دستور 

 .تصمیمات ذیل اتخاذ گردیدجلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر 

 

فی مابین شهرداری و  ۳۰/۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۶/۳/۹۷مورخ  ۲۰۵۸۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

 ۲۵/۲۱۷واقع در کوی کمیته ضلع غرب شهرداری منطقه یک با مساحت عرصه  ۱۱۱۷/۱۵۵ورثه مهدی بقاالن تحت پالک ثبتی

متری قرار دارد درخواست مالک مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه  ۳۲زگشایی مترمربع که کالً در مسیر با

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و 

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

 

فی مابین شهرداری و  ۲۱/۱۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۶/۳/۹۷مورخ  ۲۰۵۶۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

مترمربع مبنی  ۷۵/۱۱۵۸با مساحت عرصه  ۳۰آقای عباسعلی رحمانی بصورت قولنامه عادی واقع در بلوار رضوی روبروی رضوی 

محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی  بر دریافت عوارض ورود به

معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد 

 .بود

 

اری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق مصوبات فرماند ۱/۳/۹۷مورخ  ۶۰۱/۱/۴۱۲۱نامه شماره  -۳

در جلسه مطرح،  ۲۳/۲/۹۷مورخ  ۳۹صورتجلسه شماره  ۵و ۲شوراهای شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بندهای 

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

 .خواستار شدند

 

 موضوع با  آقای علی رحمتی درخصوص حمایت از کتابها ۲۶/۲/۹۷ش مورخ /۴۳۳/۵/۹۷نامه به شماره ثبتی دبیرخانه شورا  -۴

 جلسه در( دوم و اول جلد) شمالی خراسان آبادیهای و شهرها جغرافیایی و قومی فرهنگ و طوایف و ایالت شناخت و بررسی

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  ۵/۳/۹۷مورخ  ۲۸صورتجلسه شماره  ۱ورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند ش مطرح،

 .با خرید مبلغ دو میلیون تومان توسط شهرداری از محل اعتبارات فرهنگی اعالم موافقت نمود

 

هاء خدمات رشته های ورزشی در سال شهرداری درخصوص کاهش تعرفه های ب ۲۴/۲/۹۷مورخ  ۱۵۵۹۹/۱۰/۹۷نامه شماره  -۵

کمیسیون  ۳۱/۲/۹۷مورخ  ۲۰صورتجلسه شماره  ۱در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بند  ۱۳۹۷

 ۰۰۰/۲۵۰و با مبلغ  ۹۷ورزش و جوانان به جهت حمایت از ورزشکاران شهر بجنورد و مربیان ورزشی با کاهش تعرفه مصوب سال 



و  %۱۰جلسه در تمامی رشته های ورزشی، مشروط به اینکه درصد سهم شهرداری از برگزاری کالسهای ورزشی  ۱۲ی ریال برا

 .لحاظ گردد، اعالم موافقت نمود %۹۰سهم مربیان ورزشی 

 

شهرداری درخصوص اعتبار خرید اتوبوس در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  ۲۲/۲/۹۷مورخ  ۱۴۹۰۱/۱۰/۹۷نامه شماره  -۶

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پیشنهاد  ۲۹/۲/۹۷مورخ  ۴۴صورتجلسه شماره  ۱تبادل نظر و به استناد بند و 

میلیارد ریال اعتبار آن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تأمین گردد، اعالم موافقت  ۳۵شهرداری مشروط به اینکه مبلغ 

 .نمود

 

بیلبورد شهری به  ۴شهرداری درخصوص تمدید قرارداد واگذاری بهره برداری از  ۲۶/۲/۹۷ورخ م ۱۶۴۳۹/۱۰/۹۷نامه شماره  -۷

شهرداری مبنی بر اینکه در صورت توافق طرفین قرارداد قابل ( ۹۶بانک مهر اقتصاد و با عنایت به ماده دو قرارداد سال قبل )

 ۲۹/۲/۹۷مورخ  ۴۴صورتجلسه شماره  ۲به استناد بند  تمدید خواهد بود در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و

 .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست فوق اعالم موافقت نمود

 

ثبت شده در دبیرخانه  ۲۶/۲/۹۷ش مورخ /۴۳۲/۵/۹۷شهرداری و نامه شماره  ۳۰/۲/۹۷مورخ  ۱۷۹۸۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۸

دفترچه بهاء خدمات مبنی بر حذف مبلغ جریمه  ۵۴انی بجنورد درخصوص حذف تعرفه شورا مربوط به شرکت تعاونی تاکسیر

صورتجلسه شماره  ۵در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بند  ۹۶دیرکرد عوارض تاکسیها تا پایان سال 

نی بر حذف مبلغ جریمه دیرکرد تا پایان کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست فوق مب ۲۹/۲/۹۷مورخ  ۴۴

 .اعالم موافقت نمود ۹۶سال 

 

شهرداری درخصوص واگذاری نیروهای شرکتی سازمان حمل و نقل و بار و  ۲۷/۲/۹۷مورخ  ۱۶۸۱۳/۱۰/۹۷نامه شماره  -۹

مورخ  ۴۴اره صورتجلسه شم ۶مسافر به صورت حجمی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری پس از طی تشریفات آیین نامه مالی و از طریق  ۲۹/۲/۹۷

 .مناقصه اعالم موافقت نمود

 

شهرداری درخصوص درخواست تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری در شهرداریها  ۶/۳/۹۷مورخ  ۲۰۵۰۸/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱۰

در جلسه مطرح، شورا پس از  ۴/۲/۹۱س مورخ /۳/۱/۱۲۴۰۴ت مفاد شیوه نامه ابالغی وزارت محترم کشور به شماره با رعای

 .بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری مطابق بخشنامه ابالغی، اعالم موافقت نمود

 

عمال کاهش درصد نقل و شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد درخصوص ا ۸/۲/۹۷مورخ  ۲۵/۱۱۵درخصوص نامه شماره  -۱۱

 ۱درصد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بند  ۵/۲درصد به  ۴انتقال اسناد مالکیتی تاکسیها از 

 .کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی اعالم موافقت نمود ۲۴/۲/۹۷مورخ  ۱۷صورتجلسه شماره 



 

درخصوص  ۳۰/۲/۹۷مورخ  ۴۰صورتجلسه شماره  ۸شهرداری عطف به بند  ۶/۳/۹۷مورخ  ۲۰۳۰۳/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱۲

مترمربع زمین واقع در انتهای قیام موسوم به زمینهای اردشیرخان با تأمین اجتماعی در قبال اصل بدهی  ۴۹۱۵درخواست تهاتر 

رح؛ شورا پس از بررسی ریال، در جلسه مط ۰۰۰/۳۶۸/۲۳۶/۱۰۲سنوات گذشته برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 

 .و تبادل نظر با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های  ۹۰رعایت ماده  -۱۳

 .ذینفع الزم االجراست

 


