
  دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۳۰/۱۰/۹۷ورخ م ۷۴صورتجلسه شماره  

روز یکشنبه مورخ  ۱۲:۰۰پیرو 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 اهلل مجید آغاز و سپس  ۳۰/۱۰/۹۷

وز هوای پاک( دستور جلسه ر -رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته )دهه فاطمیه

 :را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید

 ۱۵/۵/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۲/۱۰/۹۷مورخ  ۹۳۴۰۵/۱۱/۹۷نامه شماره  (۱

د دارای سن ۷-۴۸-۶۳-۴-۰۱فیمابین شهرداری و آقای محمد یاسری زاده مالک ملک با کد نوسازی 

با مساحت  ۲۲واقع در بلوار امام خمینی کوچه شهید نجفی پالک  ۴۴۷۶/۱۵۵ششدانگ به پالک ثبتی 

متری قرار دارد،  ۳۲مترمربع اعیان که کالً در مسیر بازگشایی  ۱۵۴مترمربع دارای  ۲/۲۰۶عرصه 

ظر با درخواست مالک مبنی بر دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ن

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

 ۲۳/۸/۹۷جلسه توافقی مورخ شهرداری درخصوص صورت ۲۲/۱۰/۹۷مورخ  ۹۳۳۸۸/۱۱/۹۷نامه شماره  (۲

دارای قولنامه  ۷-۴۸-۱۰۰-۱۸۶۹-۱فیمابین شهرداری و آقای علی ضمیریان مالک ملک با کد نوسازی 

عادی واقع در بلوار والیت ضلع غرب شهرک حکمت زمینهای تفکیکی ضمیریان با مساحت عرصه 

 ۷۸/۴۲خود به متراژ  مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض شهرداری واقع در مجاورت ملک ۳۸/۱۷۷

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 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 

 .اهد بودنمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خو

 ۲۳/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۲/۱۰/۹۷مورخ  ۹۳۳۹۴/۱۰/۹۷نامه شماره  (۳

دارای  ۷-۴۸-۱۰۰-۱۵-۰۱فیمابین شهرداری و آقای محمد ابراهیم نیری مالک ملک با کد نوسازی 

احت عرصه واقع در بلوار والیت نرسیده به پلیس راه با مس ۱۵۲/۱۸/۱۶۱سند ششدانگ به پالک ثبتی 

متری )جاده تهران( قرار دارد، درخواست مالک مبنی  ۱۳۶مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۷/۴۸۹

بر دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی 



عایت ضوابط و مقررات انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با ر

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

 ۱۹/۹/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۲/۱۰/۹۷مورخ  ۹۳۴۰۴/۱۱/۹۷نامه شماره  (۴

تحت پالک  ۲-۱۰-۱۶-۱۳-۱فیمابین شهرداری و آقای محمد قربان زاده مالک ملک با کد نوسازی 

واقع در خیابان امام خمینی، خیابان حسینی معصوم کوچه خرسند پالک  ۵۸۸۰/۱۷۳فرعی از  ۹۳ثبتی 

مترمربع در جلسه  ۵/۱مبنی بر خرید اضافه ارض شهرداری واقع در ضلع شمال ملک خود به متراژ  ۲

رورت اجرای طرح تفصیلی مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و ض

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

 ۲۳/۸/۹۷توافقی مورخ  شهرداری درخصوص صورتجلسه ۲۳/۱۰/۹۷مورخ  ۹۳۵۳۵/۱۱/۹۷نامه شماره  (۵

تحت پالک ثبتی  ۰۴-۲۸-۲۱-۳-۱داری و آقای حسن کریمی مالک ملک با کد نوسازی فیمابین شهر

با مساحت  ۴۵متری شهدا کوچه شهید حامدی پالک  ۳۲واقع در  ۲۶۴۹/۱۴۴/۱۶۹و  ۲۶۹۷/۱۴۴/۱۶۹

مترمربع مبنی بر خرید اضافه ارض شهرداری واقع در ضلع شرق ملک خود  ۳۰/۲۸۶عرصه وضع موجود 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با  ۹/۱۱متری به متراژ  ۶ناشی از حذف ممر 

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

هد ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خوا

 .بود

 ۱۹/۹/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۳/۱۰/۹۷مورخ  ۹۳۵۵۶/۱۱/۹۷نامه شماره  (۶

تحت پالک ثبتی  ۳-۱۷-۶-۱۴۹-۱فیمابین شهرداری و آقای هادی آزادبیگی مالک ملک با کد نوسازی 

بر خرید  مبنی ۴۰واقع در خیابان امام خمینی، خیابان منبع آب نبش کوچه بهاری پالک  ۷۴۹۲/۱۶۹

مترمربع در جلسه مطرح، شورا  ۵۱/۶اضافه ارض شهرداری واقع در ضلع شرق ملک خود ناشی به متراژ 

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

د، این توافق از تاریخ ابالغ معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمو

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 ۷/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۶/۱۰/۹۷مورخ  ۹۴۸۶۳/۱۰/۹۷نامه شماره  (۷

فیمابین شهرداری و آقای فتح ا... حقانی مالک ملک قولنامه عادی )تفکیکی شهرداری( واقع در انتهای 

مترمربع مبنی بر خرید قدرالسهم  ۱۶/۱۶۸ه آلومینیوم کاران با مساحت عرصه جوادیه زمینهای موسوم ب



مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از  ۱۶/۱۸به متراژ  ۹/۵/۹۱شهرداری بر اساس صورتجلسه مورخ 

بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر 

ور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت با توافق مذک

 .سه ماه معتبر خواهد بود

 ۱۵/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۶/۱۰/۹۷مورخ  ۹۴۹۲۰/۱۰/۹۷نامه شماره  (۸

اصلی واقع  ۲۵۷حت پالک ثبتی فیمابین شهرداری و آقایان علی اکبر و علی اصغر وحدانی مالک ملک ت

مترمربع و  ۳/۳۲۸در خیابان امام خمینی شرقی با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب 

 ۱۲متری غرب  ۱۲متری جنوب  ۳۰مترمربع از آن در مسیر گذر  ۴/۱۷۲مترمربع که مقدار  ۹/۱۵۵

شورا پس از بررسی و تبادل نظر  متری شمال می باشد مبنی بر تعیین تکلیف مالکین در جلسه مطرح،

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

شهرداری درخصوص معرفی آقای مجید جمشیدی مدیر  ۲۵/۱۰/۹۷مورخ  ۹۴۷۲۱/۱۰/۹۷نامه شماره  (۹

آیین نامه شهرداری تهران تسری یافته به ) ۱۴حقوقی و امالک شهرداری به عضویت کمیسیون ماده 

شهرداریهای مراکز استان( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به سوابق مدیریتی 

 .خواست شهرداری اعالم موافقت نمودو فعالیتهای نامبرده با در

شهرداری مبنی بر درخواست تمدید تخفیفات  ۲۵/۱۰/۹۷مورخ  ۹۴۶۵۳/۱۰/۹۷نامه شماره  (۱۰

عوارض امالک زلزله زده شهر بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به 

با تمدید تخفیف عوارض امالک زلزله ( ۱۲/۳/۹۷مورخ  ۴۲صورتجلسه شماره  ۶مصوبه قبلی شورا )بند 

 .اعالم موافقت نمود( ۹۷زده تا پایان سال جاری )

شهرداری مبنی بر درخواست افتتاح حساب در  ۳۰/۱۰/۹۷مورخ  ۹۶۲۱۴/۱۰/۹۷نامه شماره  (۱۱

بانکهای مجاز معرفی شده توسط معاونت محترم نظارت مالی و خزانه داری کشور با ادارات کل امور 

اقتصادی استانها، جهت وصول مطالبات شهرداری از ادارات و دستگاه های اجرایی از طریق دارایی و 

صدور اسناد )اوراق( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن اعالم موافقت با درخواست 

شهرداری، مقرر نمود افتتاحیه حسابهای مذکور نزد بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری 

صورتجلسه  ۵اسالمی پس از تهاتر با مطالبات از طریق اوراق خزانه برابر شرایط تعیین شده در مصوبه بند 

 .اقدام نماید ۱۱/۹/۹۷مورخ  ۶۶شماره 



شهرداری مبنی بر درخواست مجوز تفویض اختیار  ۳/۹/۹۷مورخ  ۷۶۳۲۴/۱۰/۹۷نامه شماره  (۱۲

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  بودجه سال جاری شهرداری ۱۷و ۱۶هزینه کرد ماده 

صورتجلسه شماره  ۴و با استناد به بند  ۲۶/۹/۹۶مورخ  ۱۷صورتجلسه شماره  ۱و با توجه به مصوبه بند 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با رعایت آیین نامه ها و ضوابط مالی  ۱۱/۹/۹۷مورخ  ۷۰

 .موافقت نمودشهرداری، با درخواست مذکور اعالم 

شهرداری مبنی بر درخواست مجوز پرداخت مبلغ  ۱۷/۱۰/۹۷مورخ  ۹۱۲۶۶/۱۰/۹۷نامه شماره  (۱۳

و مسافر جهت پرداخت هزینه  میلیارد ریال در قالب کمک علی الحساب به سازمان حمل و نقل و بار ۱۰

نمودن آن در متمم  حقوق و مزایای سه ماهه پایانی و عیدی سال جاری پرسنل سازمان مذکور و پادار

 ۵شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با استناد به بند  ۹۷بودجه سال 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با رعایت قوانین  ۲۶/۱۰/۹۷مورخ  ۸۱صورتجلسه شماره 

 .مربوطه، اعالم موافقت نمود

عاونی فرش گلیم روژین خراسان شمالی مبنی بر شرکت ت ۱۷/۱۰/۹۷مورخه  ۲۲۳۴نامه شماره  (۱۴

درخواست حمایت از صنایع دستی استان و خرید کتاب نقوش و نگاره های سفره کردی خراسان در 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به کارآفرینی و حمایت از صنایع دستی و 

کمیسیون فرهنگی و  ۲۲/۱۰/۹۷مورخ  ۵۷ه شماره صورتجلس ۲گردشگری شهر بجنورد و به استناد بند 

اجتماعی، با خرید یکصد جلد کتاب چاپ شده با عنوان )بررسی نماد، نقوش و نگاره های سفرده کردی 

خراسان( با مبلغ سی و پنج میلیون ریال از محل ردیف بودجه فرهنگی و اجتماعی شهرداری به شرکت 

 .(بودجه شهرداری بالمانع می باشد ۱۷و  ۱۶حل مواد تعاونی مذکور اعالم موافقت نمود. )از م

سرپرست محترم اداره تبلیغات اسالمی شهرستان  ۱۹/۱۰/۹۷مورخ  ۲۵۹۶/۹۷/۲۶نامه شماره  (۱۵

بجنورد درخصوص کمک و مساعدت مالی در قالب خرید یکدستگاه دوچرخه به کمیته قرآنی ستاد دهه 

جوانان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر فجر جهت برگزاری مسابقات قرانی نوجوانان و 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، با خرید  ۲۹/۱۰/۹۷مورخ  ۵۸صورتجلسه شماره  ۲و به استناد بند 

یکدستگاه دوچرخه جهت اهداء به کمیته مذکور از محل ردیف بودجه فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

 (.بودجه شهرداری بالمانع می باشد ۱۷و  ۱۶اعالم موافقت نمود. )از محل مواد 

اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی مبنی بر  ۲۵/۱۰/۹۷ه/و/خ/ش مورخ ۲۲۱نامه شماره  (۱۶

کمک و مساعدت مالی به هیأت وزنه برداری خراسان شمالی جهت برگزاری نخستین دوره اردوی 

ورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی استعدادیابی پسران وزنه بردار منطقه یک کشور به میزبانی بجن



مورخ  ۴۴صورتجلسه شماره  ۱و تبادل نظر و با توجه به فعالیتهای قابل قبول این هیأت و به استناد بند 

کمیسیون ورزش و جوانان، با کمک مالی به مبلغ ده میلیون ریال به هیأت مذکور از محل  ۲۹/۱۰/۹۷

بودجه شهرداری  ۱۷و  ۱۶الم موافقت نمود. )از محل مواد ردیف بودجه فرهنگی و اجتماعی شهرداری اع

 .(بالمانع می باشد

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای  ۹۰رعایت ماده  (۱۷

 .شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجرا است

  .مه یافتبا ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خات ۱۶جلسه ساعت 

 


