
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۴/۵/۹۷مورخ  ۵۱صورتجلسه شماره 

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

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس  ۱۴/۵/۹۷

میهمانان جلسه آقای روح ا... براتیان  شورا ضمن گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته و خیر مقدم به اعضای حاضر و

شهردار محترم بجنورد و آقای یزدان پناه سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، 

 .دستور جلسه را قرائت نمود

تشکر از  در ابتدا آقای یزدان پناه سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن

همکاری و تعامالت صورت گرفته با شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد درخصوص توسعه و اجرای و طرحهای 

میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه استان بویژه مرکز استان را تشریح و در ادامه صحبتهای خود خواستار فرهنگ 

آن در جذب گردشگر و تأثیر بسزای که در اقتصاد شهری سازی با تغییر در دیدگاه شهروندان و مسئولین با اهمیت 

خواهد داشت یادآور شدند و اظهار امیدواری کردند با تعامل و همکاریهایی که بین سازمان میراث و گردشگری، 

 .شورا و شهرداری وجود دارد و افق روشنی را برای آینده شهر و استان نوید دادند

ان شهردار محترم گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده، در حوزه های مختلف در ادامه جلسه آقای روح ا... براتی

شهری ارائه و پیشرفت قابل قبولی از پروژه های شاخص شهرداری که در بخشهای مختلف از جمله پارک بزرگ 

ه، دوبرار، تجهیز و توسعه طرحهای پارک توریستی و گردشگری باباامان، پارک توریستی بش قارداش، پلنگ در

سبزه میدان و ... ارائه نمودند. در ادامه اعضای محترم شورا هر کدام بطور جداگانه به نقطه نظرات خود درخصوص 

مسائل تاریخی و فرهنگی با نگاه گردشگری پرداخته و تشکر از همکاری و تعامل متقابل شهرداری و سازمان میراث 

ن جمع بندی مطالب و مسایل مطرح شده از تعامل و فرهنگی و گردشگری را داشتند. در ادامه رییس شورا ضم

همکاری ایجاد شده فی مابین شهرداری و سازمان میراث فرهنگی قدردانی نمودند و اعالم آمادگی شد که در جهت 

 .توسعه و اجرای طرحهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری در سطح شهر بطور همه جانبه حمایت خواهند نمود

فی مابین  ۲۳/۱۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۱/۵/۹۷مورخ  ۴۱۸۷۵/۱۰/۹۷نامه شماره ۱ - 

پالک  ۲اصلی واقع در کوی ایثارگران ایثار  ۱۲۸فرعی از  ۸۱۱شهرداری و آقای جعفر حسن زاده تحت پالک ثبتی 

 ۲۵/۱۱۰مقدار  مترمربع که ۱۵/۲۸۴مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۴۰/۳۴۹با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  ۸

متری جنوب قرار دارد مبنی بر تعیین تکلیف مالک درخصوص خسارت ۱۲متری شمال و  ۸مترمربع آن در مسیر گذر 

ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی  %۲۰وارده و همچنین اخذ 



ر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معاب

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

فیمابین  ۱۴/۴/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۱/۵/۹۷مورخ  ۴۱۸۹۵/۱۰/۹۷نامه شماره ۲ - 

 ۳۲واقع در  ۱۷۸۵/۱۷۸/۱۶۹تحت پالک ثبتی  ۵-۳۲-۰۱-۱۱وسازی شهرداری و آقای حسینعلی علی آبادی با کد ن

مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض شهرداری  ۲۳/۳۱۸متری شهدا بن بست نگار با مساحت عرصه بعد از عقب نشینی 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  ۷/۵واقع در ضلع جنوب ملک خود ناشی از حریم جوی متروک به متراژ 

تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و 

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

فیمابین  ۲۳/۳/۹۷تجلسه توافقی مورخ شهرداری درخصوص صور ۱۱/۵/۹۷مورخ  ۴۱۹۰۱/۱۰/۹۷نامه شماره ۳ - 

متری شهدا  ۳۲واقع در  ۱۱۹۶/۳۹/۱۷۱تحت پالک ثبتی  ۴-۲۷-۲۷-۸۰شهرداری و آقای رامین مرادی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض شهرداری  ۹۵/۱۱۰با مساحت عرصه بعد از عقب نشینی  ۱۲پشت شهربازی رضوی 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از  ۲۰/۶۰ی از حریم جوی متروک به متراژ واقع در ضلع شرق ملک خود ناش

بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت 

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

فیمابین  ۲۳/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱/۵/۹۷مورخ  ۴۱۹۲۸/۱۰/۹۷نامه شماره ۴ - 

متری  ۳۲واقع در  ۱۸۸۵/۱۲۱۹/۱۷۱تحت پالک ثبتی  ۴-۲۷-۲۶-۱۷شهرداری و آقای عباس مروجی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض  ۳۰/۱۵۹نی با مساحت عرصه بعد از عقب نشی ۱۰شهدا پشت شهربازی رضوی 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا  ۳/۶۱شهرداری واقع در ضلع شرق ملک خود ناشی از حریم جوی متروک به متراژ 

پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

فیمابین شهرداری و آقای محمد علی  ۲۲/۳/۹۷صورتجلسه توافقیمورخ  ۱/۵/۹۷مورخ  ۴۱۸۷۴/۱۰/۹۷نامه شماره ۵ - 

با مساحت عرصه بعد از عقب نشینی  ۳ک پال ۱۸واقع در کالته پیاز باقرخان  ۵۴۰۶/۱۴۲/۱۶۹نجفی تحت پالک ثبتی 

ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به  %۲۰مترمربع مبنی بر دریافت  ۲۷/۱۶۹

کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 

 .ود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بوداعالم موافقت نم



فیمابین  ۳۰/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۱/۵/۹۷مورخ  ۴۱۸۷۸/۱۰/۹۷نامه شماره ۶ - 

واقع در خیابان جوادیه کوچه شهید هدایتی با  ۱۶۹/۴۱۶۵/۱۶۹شهرداری و ورثه خان محمد خانی تحت پالک ثبتی 

ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از  %۲۰مترمربع مبنی بر دریافت  ۹/۸۸عرصه بعد از عقب نشینی مساحت 

بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت 

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

فیمابین  ۲۳/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۱/۵/۹۷مورخ  ۴۱۹۳۹/۱۰/۹۷نامه شماره ۷ - 

متری  ۳۲دارای قولنامه عادی واقع در  ۴-۲۷-۲۰۰-۱۲۲۹-۱شهرداری و آقای براتعلی رحیمی و شرکا با کد نوسازی 

 ۲/۲۲۹مترمربع و بعد از عقب نشینی  ۸/۲۶۳باغ دادجو با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی  اراضی ۴شهدا باقرخان 

در جلسه مطرح، شورا پس از  ۵/۱۰/۹۱مترمربع مبنی بر خرید سهم العرصه شهرداری مطابق صورت مجلس مورخ 

بر با توافق مذکور با رعایت بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معا

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

فیمابین  ۲۳/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۴/۵/۹۷مورخ  ۴۲۵۵۲/۱۰/۹۷نامه شماره ۸ - 

متری شهدا  ۳۲دارای قولنامه عادی واقع در  ۴-۲۷-۲۰۰-۱۲۵۳-۱ازی شهرداری و آقای محمود باقرزاده با کد نوس

مترمربع مبنی بر خرید سهم العرصه شهرداری مطابق صورت مجلس  ۱۰۹اراضی باغ دادجو با مساحت عرصه  ۶باقرخان 

ح در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طر ۱۰/۵/۹۱مورخ 

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

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

شهرداری درخصوص پرداخت علی الحساب حق الجلسه اعضا و  ۶/۵/۹۷مورخ ۹۷/۱۰/۴۰۱۵۲ نامه شماره  - ۹

م تطبیق برابر قوانین بخشنامه های ابالغی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و کارشناسان هیأت محتر

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری  ۱۰/۵/۹۷مورخ  ۵۱صورتجلسه شماره  ۲به استناد بند 

 .اعالم موافقت نمود

با توجه  QR رخصوص پرداخت هزینه سفر از طریق کدشهرداری د ۱۰/۵/۹۷مورخ  ۴۱۳۶۳/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱۰

مبنی بر تشویق شهروندان محترم به استفاده از  QR به مزایای پرداخت هزینه سفر در اتوبوس و تاکسی از طریق کد

 .این روش نوین در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود



شهرداری درخصوص مکاتبه فرمانداری محترم درخصوص تصمیم  ۱۴/۵/۹۷مورخ  ۴۲۸۴۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱۱

 ۳هیأت تطبیق درخصوص توافق مربوطه به بافت فرسوده در جلسه مطرح، شورا با اصالحیه صورت گرفته پیرو بند 

 .فقت نمودشورا، با درخواست شهرداری و اصالحیه انجام شده اعالم موا ۲۴/۴/۹۷مورخ  ۴۸مصوبه شماره 

ثبت شده در دبیرخانه شورا در قالب طرح پیشنهادی اعضای محترم  ۱۰/۵/۹۷ش مورخ /۱۲۰۷/۵/۹۷نامه شماره  -۱۲

شورا درخصوص تقدیر از آقای امیر حسین محمدی نایب قهرمان کشتی ارتش های جهان در جلسه مطرح، شورا پس 

وسازی جوانان و تقدیر از نماینده کشتی شهر بجنورد در از بررسی و تبادل نظر و بمنظور ترویج ورزش قهرمانی، الگ

مسابقات جهانی کشتی ارتشهای جهان برابر آیین نامه تقدیر، تجلیل و حمایت از شهروندان با اهدا سه سکه تمام بهار 

 .آزادی اعالم موافقت نمود

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

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

  

  

 


