
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۱۶/۱۱/۹۷مورخ  ۷۶جلسه شماره 

در  ۱۶/۱۱/۹۷روز سه شنبه مورخ  ۸:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم 

.. دهه فجر و ...( دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر مواردی به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته )تبریک ایام ا.

 :بشرح ذیل مطرح گردید

فیمابین  ۱۱/۹/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۵/۱۰/۹۷مورخ  ۹۰۳۵۹/۱۰/۹۷نامه شماره  (۱

واقع  ۱۰۸۵/۱۲۰۷/۱۷۳بتی تحت پالک ث ۱-۴-۹-۱۵-۱شهرداری و آقای گل حسین غالمی مالک ملک با کد نوسازی 

 ۵/۱۴در خیابان فردوسی نبش کوچه کاکتوس مبنی بر خرید اضافه ارض شهرداری واقع در مجاورت ملک خود به متراژ 

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

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

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

مورخ  ۱۵۹-۳۵۲۶۳شورای محترم هماهنگی تبلیغات اسالمی و نامه شماره  ۲/۱۱/۹۷مورخ  ۴۲۴/۱۳۰/۹۷نامه شماره  (۲

به کارگردانی  "روزهای بی قوام"درخصوص حمایت از نمایش رییس محترم حوزه هنری خراسان شمالی  ۳/۱۱/۹۷

 ۲۴/۱۱/۹۷الی  ۱۵/۱۱/۹۷محمد شاکری که به مناسبت دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از تاریخ 

در تماشاخانه شمس بجنورد به روی صحنه خواهد رفت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، با حمایت از تئاتر مذکور و تهیه بلیط به  ۱۳/۱۱/۹۷مورخ  ۶۰صورتجلسه شماره  ۲ بند

ریال )دو میلیون تومان( و اجرای آن در دو نوبت اختصاصی برای کارکنان و خانواده شهرداری و  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰مبلغ 

 .خانواده و اعضای محترم شورای اسالمی اعالم موافقت نمود

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق  ۱۴/۱۱/۹۷مورخ  ۲۷۴۵/۱/۴۱۲۱نامه شماره  (۳

با موضوع الیحه  ۲۳/۱۰/۹۷مورخ  ۷۳صورتجلسه شماره  ۱مصوبات شوراهای شهرستان بجنورد مبنی بر مخالفت بند 

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با شهرداری در جلسه  ۹۸پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معامالتی سال 

توجه به دالیل توجیهی پیوستی بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم حل اختالف 

 .استان را دارد

شهرداری درخصوص بررسی اسناد مناقصه روکش آسفالت سطح شهر  ۱۵/۱۱/۹۷مورخ  ۱۰۳۰۲۱/۱۰/۹۷نامه شماره  (۴

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن موافقت با درخواست شهرداری،  ۰۰۰/۲۰۰ت به مساح

مقرر شد شهرداری تهاتر مبلغ مناقصه را از طریق مزایده فروش زمین انجام داده و در صورت فروش زمین در مزایده، 

 .پرداخت نقدی از همین محل اقدام گردد

ه شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه موسوم ب ۹۰رعایت ماده  (۵

 .های ذینفع الزم االجرا است

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت ۱۲جلسه ساعت 


