
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۲۷/۸/۹۷ مورخ ۶۵ صورتجلسه شماره

در محل سالن  ۲۷/۸/۹۷پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ  

جلسات شورا با حضور جناب آقای قربانی جم مدیرکل محترم مرکز صدا و سیمای خراسان شمالی و هیأت همراه برگزار 

غاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و مهمانان جلسه شد. ابتدا جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آ

و مناسبتهای ایام هفته )آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( و هفته وحدت( را گرامی داشته و دستور جلسه را قرائت و 

وزه های توضیحاتی را پیرامون اهمیت رسانه ملی و نقش بی بدیل آن در جهت آموزش فرهنگ عمومی در جامعه بویژه ح

مدیریت شهری و همچنین ایجاد امید و آرامش در جامعه صحبتهایی را بیان داشته و در ادامه از مدیرکل محترم مرکز صدا و 

سیمای خراسان شمالی درخواست ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده در حوزه رسانه ملی را به جلسه را نمودند. جناب آقای 

مبسوطی از فعالیتهای انجام شده و برنامه های در دست اقدام مرکز صدا و سیمای خراسان شمالی قربانی جم با ارائه گزارشی 

را تشریح و از همکاری و تعامل مدیریت شهری با مرکز صدا و سیمای استان تقدیر و تشکر نموده و در ادامه خواستار 

 .و سیمای استان را شدندهمکاری و همیاری بیشتر در جهت ارتقاء تعامالت رسانه ای با مرکز صدا 

در ادامه پس از گزارش مدیرکل محترم مرکز صدا و سیمای خراسان شمالی، اعضای محترم شورای اسالمی شهر هر کدام 

بطور جداگانه به نقطه نظرات خود درخصوص مسایل فرهنگی بویژه آموزش شهروندی در حوزه های مختلف در شهر و 

خصوص مطرح نمودند. در پایان رییس شورا ضمن جمع بندی مطالب و مسایل مطرح شده استان پرداخته و مطالبی را در این 

و تشکر و قدردانی از اقدامات صورت گرفته در بخشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی و ... توتسط مرکز صدا و سیمای 

شهری با هدف توسعه فرهنگی و خراسان شمالی اظهار امیدواری کردند بتوانند با ارتقاء همکاری و تعامل در حوزه مدیریت 

 .اجتماعی و ... برای شهروندان با رسانه ملی )استان( قدمهای موثری برداشته شود

 .در ادامه جلسه نامه های ارجاع شده به جلسه رسمی، پس از طرح بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید

رخصوص انعقاد قرارداد پخش آگهی از طریق زیرنویس صدا و شهرداری د ۱۷/۹/۹۷مورخ  ۶۳۹۱۸/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

کمیسیون برنامه،  ۲۴/۸/۹۷مورخ  ۶۷صورتجلسه شماره  ۱سیما در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند

 .بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

شهرداری درخصوص پرداخت علی الحساب به مبلغ دویست میلیون ریال به  ۲/۸/۹۷مورخ  ۶۷۶۸۱/۱۰/۹۷نامه شماره -۲

سازمان پسماند جهت انجام آزمایشات کنترل کیفیت بخش راهسازی پروژه دفن گاه زباله شهری و پادار نمودن آن در متمم 

مورخ  ۶۷صورتجلسه شماره  ۳بند سازمان پسماند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد  ۹۷بودجه سال 

 .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود ۲۴/۸/۹۷

فیمابین شهرداری و  ۱۹/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۸/۹۷مورخ ۷۲۰۸۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

اصلی واقع در چهارراه خوشی )گرمابه خوشی( با مساحت عرصه  ۴۶۲/۲۳۵۰/۱۷۳آقای حبیب خوشی و شرکاء با پالک ثبتی

مترمربع با کاربری مسکونی مبنی بر  ۰۷/۸۰۲مترمربع و عرصه بعد از عقب نشینی به مساحت  ۰۷/۱۱۰۰قبل از عقب نشینی 

 ۲۴/۸/۹۷مورخ  ۶۷ صورتجلسه شماره ۱۶رعایت عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 



کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و با توجه به ضرورت بازگشایی مسیر پر ترافیک )چهارراه خوشی( و اجرای طرح 

تفصیلی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اعالم موافقت با توافق مذکور مقرر شد پرداخت کلیه عوارضات قانونی 

وارض تغییر کاربری )در صورت مشمول بودن ملک فوق( برابر تعرفه دفترچه عوارضات محلی مذکور در توافقنامه و نیز ع

 .صورت پذیرد

سرکار خانم انصاری پور درخصوص کارگردانی اولین تئاتر تمام موزیکال  ۹۷/۸/۲۲ش مورخ /۲۲۰۴/۵/۹۷نامه شماره  -۴

ست کودکان و نوجوانان در جامعه در جلسه مطرح، کودک و نوجوان که تئاتر با نام خروس خوش صدا و با موضوع رفتار در

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با  ۲۶/۸/۹۷مورخ  ۴۹صورتجلسه شماره  ۲شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

اجرای تئاتر مورد نظر جهت خانواده ها و کودکان و نوجوانان کارکنان شهرداری و شورا در دو نوبت با پرداخت 

ریال از اعتبارات فرهنگی شهرداری اعالم موافقت نمود و همچنین مقرر شد درخصوص تبلیغات محیط  ۰۰۰/۰۰۰۰/۳۰ مبلغ 

 .شهری معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی در حد امکان مساعدت گردد

دستگاه موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  ۹۰رعایت ماده  -۵

 .های ذینفع الزم االجرا است

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت ۱۶جلسه ساعت 

 


