
 دذوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنور ۲۱/۵/۹۷مورخ  ۵۲صورتجلسه شماره 

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

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس  ۲۱/۵/۹۷

و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی  شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را قرائت

 .به شرح ذیل اتخاذ گردید

فی مابین  ۲۳/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۵/۹۷مورخ  ۴۴۸۴۷/۱۰/۹۷نامه شماره ۱ - 

از قطعات تفکیکی شهرداری واقع در ضلع  ۴-۴۸-۱۰۰-۱۵۲۹-۱شهرداری و آقای محمد صداقتی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر خرید سهم العرصه  ۹/۱۵۴ه زیر باغ مطهری اراضی موسوم به جمالی با مساحت عرصه جنوب فرودگا

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به  ۷/۱۰/۹۱شهرداری مطابق صورت مجلس مورخ 

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

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

فی مابین  ۲۳/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۵/۹۷مورخ  ۴۴۸۴۳/۱۰/۹۷نامه شماره ۲ - 

ند ششدانگ به پالک ثبتی دارای س ۴-۲۷-۱۰۰-۲۸۰-۰۱شهرداری و آقای حسن بروشکی با کد نوسازی 

مترمربع که کالً در مسیر  ۹۵/۳۴۵کوچه شهید نامجویان با مساحت عرصه  ۱۲واقع در پشت کالنتری  ۲۲۴۴/۱۷/۱۷۱

متری قرار دارد مبنی بر درخواست مالک مبنی بر دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس  ۱۲بازگشایی 

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

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

فی مابین  ۲۳/۴/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۵/۹۷مورخ  ۴۴۸۴۱/۱۰/۹۷نامه شماره ۳ - 

کهنه کن واقع در بلوار والیت ضلع جنوب فرودگاه با  ۱۵۵شهرداری و آقای رحمانقلی پاکمنش مشاعی از پالک 

مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است مبنی بر تعیین و تکلیف سهم مالک و سهم  ۱۰۰۰مساحت عرصه 

به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه 

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

در خصوص درخواست اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی  ۹۷/۰۵/۱۱مورخ  ۷۹۱/۱۳۹۳۸/۵۰نامه شماره  -۴

مساعدت مالی به تیم تنیس روی میز دانش آموزی دختران استان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و 



کمیسیون ورزش و جوانان مقرر نمود جهت اعزام تیم به مسابقات  ۱۵/۵/۹۷مورخ  ۲۷صورتجلسه شماره  ۳به استناد بند 

 .ل از محل اعتبارات فرهنگی شهرداری اعالم موافقت نمودریا ۰۰۰/۰۰۰/۲۵کشوری با پرداخت مبلغ 

درخصوص درخواست تعدادی از فروشندگان در غرفه های دوشنبه بازار و  ۹۷/۳/۲مورخ  ۹۷/۵/۵۳۵نامه شماره  -۵

شهرداری  ۹۷/۵/۱۵مورخ  ۹۷/۱۰/۴۰۴۸۷و  ۹۷/۰۳/۱۳مورخه   ۹۷/۱۰/۲۲۶۸۷نامه های مکاتبه شده به شماره 

ای علی حسن زاده راهبر سابق بازار روز در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر درخصوص درخواست آق

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با توجه به رکود  ۱۵/۵/۹۷مورخ  ۱۶صورتجلسه شماره  ۱و به استناد بند 

ای پنجشنبه در محل معصوم اقتصادی در بازار و نواقص موجود در دوشنبه بازار و همچنین فعالیت بازار روز در روزه

 .قرارداد برای ایشان اعمال نگردد، اعالم موافقت نمود ۳زاده مقرر شد تبصره ذیل ماده 

شهرداری درخصوص پرداخت مساعده به کارکنان جهت رفع  ۹۷/۵/۱۵مورخه  ۹۷/۱۰/۴۲۹۸۶نامه شماره  -۶

ارد مشابه حداکثر تا دو برابر حقوق و مشکالت از جمله فوت یکی از بستگان درجه یک یا عمل جراحی و سایر مو

مزایای مندرج در حکم کارگزینی به کارکنان )رسمی، پیمانی و قراردادی( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پیشنهاد  ۱۶/۵/۹۷مورخ  ۵۲صورتجلسه شماره  ۱تبادل نظر و به استناد بند 

 .موافقت نمودشهرداری اعالم 

شهرداری درخصوص واگذاری زمین در قبال سنوات بازنشستگی پرسنل  ۱۰۵/۹۷مورخ  ۹۷/۱۰/۴۱۳۷۳نامه شماره  -۷

مورخ  ۵۲صورتجلسه شماره  ۲بازنشسته شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

دم نقدینگی و محدودیت مالی شهرداری، بابت کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و با توجه به ع ۱۶/۵/۹۷

سنوات بازنشستگی پرسنل محترم بازنشسته شهرداری با واگذاری زمینهایی که قبالً به مزایده گذاشته شده است، اعالم 

 .موافقت نمود

شهرداری درخصوص کلیه حسابهای بالتکلیف سنواتی و حسابهایی  ۹۷/۵/۱۵مورخه  ۹۷/۱۰/۴۲۹۸۳نامه شماره  -۸

مشمول مرور زمان شده اند به حساب کسر مازاد بسته شود در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به  که

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پیشنهاد شهرداری اعالم  ۱۶/۵/۹۷مورخ  ۵۲صورتجلسه شماره  ۳استناد بند 

 .موافقت نمود

و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  موسوم به شوراهای شهر ۹۰رعایت ماده  -۹

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

 


