
  دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۹/۱۰/۹۷مورخ  ۷۰صورتجلسه شماره 

در  ۹/۱۰/۹۷پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

محل سالن جلسات شورا با حضور مدیرکل محترم جمعیت هالل احمر خراسان شمالی آقای دکتر نجات و هیأت 

یس شورا ضمن خیر مقدم به همراه برگزار شد، ابتدا جلسه با تالوت چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ری

دی روز بصیرت( و دستور  ۹ -دی روز هالل احمر ۵حاضرین در جلسه و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته )

جلسه قرائت و توضیحاتی را پیرامون اهمیت فعالیت های هالل احمر و نقش بی بدیل آن در مدیریت حوادث 

انسان دوستی و آرامش را به آسیب دیدگان منتقل می غیر مترقبه و بالی طبیعی که با حضور پررنگشان حس 

 .نمایند

وی افزود: وجه تشابه عملکردی و فعالیتهای مدیریت شهری با سازمان هالل احمر را مردمی بودن آن عنوان 

کرد و تأکید کرد همکاری، تعامل و انسجام این دو نهاد مردمی می تواند با استفاده از امکانات و توانمندی 

 .خدمات شایسته ای را به شهروندان ارائه نمایندیکدیگر 

در ادامه مدیرکل محترم سازمان هالل احمر خراسان شمالی گزارش مبسوطی از فعالیتهای انجام شده و برنامه 

های در دست اقدام سازمان متبوع در استان بویژه مرکز استان ارائه نمود در ادامه وی با تأکید بر اینکه برنامه 

برد سازمان با هدف آموزش همگانی، تاب آوری و تعریف استراتژی در حوزه های مختلف با شعار ریزی و راه

همه جا برای همه را در دستور کار خود داشته و دارد و در پایان از همکاری و حمایتهای همه جانبه مدیریت 

استفاده از امکانات دو سازمان  شهری شورا و شهرداری با سازمان تقدیر و تشکر نموده و خواستار تعامل دوسویه با

 .برای خدمت هر چه بهتر به شهروندان را شدند

در ادامه پس از گزارش مدیرکل سازمان جمعیت هالل احمر و هیأت همراه، شهردار بجنورد آقای براتیان و 

ابین اعضای شورا که هر کدام بطور جداگانه به نقطه نظرات خود درخصوص ارتقاء سطح همکاری و تعامل فی م

این دو نهاد مردمی جهت مشارکت فعال شهروندان در حوزه های مختلف با استفاده از ظرفیتهای بالقوه متقابل 

و با هدف اجرایی نمودن برنامه های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، خدماتی و ... گامهای موثری برداشته 

 .شود

شده در جلسه و تشکر مجدد از تالشها، خدمات  در پایان رییس شورا ضمن جمع بندی مطالب و مسایل مطرح

و اقدامات صورت گرفته در سازمان هالل احمر، اظهار امیدواری کردند بتوانند با ارتقاء همکاری و تعامل دو سویه 

 .این دو نهاد مردمی خدمات در خور شأن مردم خوب خراسان شمالی بویژه مرکز استان فراهم گردد



 :رجاع شده پس از طرح و بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیددر ادامه جلسه نامه های ا

فی مابین  ۵/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۶/۱۰/۹۷مورخ  ۸۷۵۶۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

 ۲۳۵۵/۸۴تحت پالک ثبتی  ۰۴-۲۳-۱۶-۳۹-۰۱شهرداری و آقای اسماعیل امجدی مالک ملک با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر خرید  ۸۵/۲۱۴واقع در خیابان ماژانی نبش کوچه شهید خاکپور با مساحت عرصه  ۸۸/۱۶۹الی 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  ۰۴/۱۳اضافه ارض شهرداری واقع در جنوب ملک خود به متراژ 

ایی معابر با توافق مذکور و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگش

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

 .بود

فی مابین  ۹/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۶/۱۰/۹۷مورخ  ۸۷۵۲۸/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲ 

ص خریداری یک واحد آپارتمان واقع در خیابان قیام جنوبی بلوک آرام شهرداری و خانم حوریه یوسفی درخصو

که طی مزایده از شهرداری خریداری نموده و شهرداری نیز کل بلوک را به غیر واگذار نموده مبنی بر دریافت 

ملک معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و 

رت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت ضرو

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

فی  ۲۰/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۶/۱۰/۹۷مورخ  ۸۷۴۸۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳ 

دارای قولنامه عادی  ۰۴-۲۷-۲۷-۱۵-۱اری و خانم محترم نظام الشریعه مالک ملک با کد نوسازی مابین شهرد

مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض  ۷۵/۱۳۳با مساحت عرصه  ۲۰و  ۱۸واقع در خیابان ماژانی رضوی حدفاصل 

از بررسی و تبادل مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس  ۵/۴۷شهرداری واقع در ضلع شمال ملک خود به متراژ 

نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای طرح 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

فی مابین  ۵/۹/۹۷هرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ ش ۶/۱۰/۹۷مورخ  ۸۷۵۱۶/۱۰/۹۷نامه شماره  -۴ 

 ۲۳۰/۱۵۵/۱۷۳تحت پالک ثبتی  ۲-۹-۰۱-۴۵-۱شهرداری و ورثه مرحوم علی اسکندری نداف با کد نوسازی 

واقع در خیابان امام خمینی شرقی حدفاصل میدان کارگر و خیابان حسینی معصوم مبنی بر خرید باقی مانده 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه  ۳۰/۷/۹۷جلسه توافقی مورخ پالک با عنایت به صورت

به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و 

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



مورخ  ۶۲۴۳۴/۱۹/۹۷شهرداری درخصوص درخواست شماره  ۲۴/۹/۹۷مورخ  ۸۳۲۸۱/۱۰/۹۷نامه شماره  -۵ 

سازمان مدیریت پسماند مبنی بر افزایش مبلغ قرارداد زباله برداری، با توجه به کاهش زباله نسبت به  ۱۵/۷/۹۷

درصدی  ۱۰۰و افزایش بیش از  درصدی دستمزد کارگران ۵/۱۸سال گذشته در شهر بجنورد و افزایش حدود 

موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از  ۹۶قیمت لوازم و قطعات یدکی ماشین آالت زباله برداری نسبت به سال 

کمیسیون تلفیقی خدمات و محیط  ۳/۱۰/۹۷مورخ  ۲۴صورتجلسه شماره  ۱بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

از زمان تصویب  %۱۲با افزایش نرخ برداشت زباله با اعمال ضریب  گذاری سرمایه و بودجه برنامه، –زیست شهری 

 .تا پایان قرارداد مذکور بشرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 

 

 شرح آیتم ردیف

بهاي 

 قرارداد

 (به ریال)

واحد 

 سنجش

 بهاي مصوب

 (به ریال)

 ۹۱۱۰۰۰ تن ۸۱۳۰۰۰ کیلومتر ۱۰جمع آوری و حمل زباله تا مسافت  ۱

۲ 
کیلومتر توسط  ۱۰حمل زباله در مسافت مازاد بر 

 ماشین آالت ویژه حمل
 ۷۳۰۰۰ تن ۶۵۰۰۰

 ۴۳۵۰۰ تن ۳۹۰۰۰ بارگیری زباله در ایستگاه موقت ۳

 ۵۰۰/۰۲۷/۱ تن ۹۱۷۰۰۰ جمع به ازای یک تن ۴

 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و  ۹۰رعایت ماده  -۶

 .کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجرا است

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


