
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 22/01/89مورخ  031صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشهنب    00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع       

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجیهد آاهاز و سه       00/01/89مورخ 

و دسهتور جلسه  ورورتجلسهات     ریی  شورا ض ن خیر مقدم ب  حاضرین و گرامیداشه  ایهام تهته  را گرامهی داشهت      

 ک یسیونها و سایر نام  تا( را قرائ  و پ  از بررسی و تبادل نظر تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

ورثه    09/5/89شهرداری درخصوص تعیین تکلیف توافق نام  مورخ  01/01/89مورخ  019081/01/89نام  ش اره  -0

بری و تهکیک ملک واقع در مسیر جاده گورستان جاوید مبنی بر حل و محترم جهان ن ا و شهرداری مبنی بر تغییر کار

فصل موضوع بدلیل وجود مالکین ملکهای قولنام  ای واقع در ضلع ش الی ملک مورد توافق و ردور سند بنام شهرداری 

فهوق،  و ادام  روال تهکیک ملک تای فوق الذکر مقدور ن ی باشد. لذا پیشنهاد گردید به  جهه  حهل مشهکل امهال       

عوارضات ملکی شامل ورود ب  محدوده پ  از اخذ سند توسط شهرداری تعیین تکلیهف گهردد و عوارضهات مربواه  از     

امال  مورد نظر پ  از انجام فرایند قانونی اخذ گردد و ت چنین با توج  ب  اینک  پ  از اخذ سند قطعات مذکور برابر 

اخذ سند و ارالح حدود باقی انده و تهکیک ملک مورد نظر خواتهد   رورتجلس  توافقی اولی  با مالک، شهرداری قادر ب 

مهورخ   58رورتجلسه  تلهیقهی شه اره      0 بود در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسهی و تبهادل نظهر و به  اسهتناد بنهد      

بها درخواسه  شههرداری اعهالم      برنام ، بودج  و سرمای  گذاری -ک یسیونهای ع ران، مع اری و شهرسازی 01/01/89

 افق  ن ود.مو

شهرداری درخصوص پرداخ  علهی الحسهاح حقهوق پرسهنل کهارگری       01/9/89مورخ  99758/01/89نام  ش اره  -0

شهرداری در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و  0889فضای سبز و پادار ن ودن آن در مت م بودج  سال 

بها درخواسه     ک یسیون برنام ، بودجه  و سهرمای  گهذاری    01/01/89مورخ  080رورتجلس  ش اره   4بند ب  استناد 

میلیهارد ریهال در    17شهرداری مبنی بر پرداخ  علی الحساح حقوق کارگران فضای سبز و پادار ن هودن آن به  مبله     

 شهرداری اعالم موافق  ن ود. 89مت م بودج  سال 

  بودج  بنا به  ضهرورت انجهام پهرو ه     شهرداری درخصوص ارالحی 05/01/89مورخ  018880/01/89نام  ش اره  -8

مطالع  و بازنگری ارح جامع تدای  و دفع آبهای سطحی شهر و ... در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و 

با ارالحی  بودج   ک یسیون برنام ، بودج  و سرمای  گذاری 01/01/89مورخ  080رورتجلس  ش اره   1بند ب  استناد 

 وارقام ب  تزار ریال(     ول ذیل اعالم موافق  ن ود. شهرداری بشرح جد

 بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش بودجه مصوب پروژه -طرح -برنامه کد پروژه

 1 111/511 1 111/511 پرو ه اراحی مرحل  سوم ارح توسع  و ساماندتی پار  دوبرار 8101811118

 1 111/511 1 111/511 متری ک ربندی جنوح 10پرو ه مطالع  و بازنگری بخشی از  8101811115

 1 111/511 1 111/511 متری آی  ا... موسوی بجنوردی 40پرو ه مطالع  و اراحی  8101811117

 1 111/511 1 111/511 اسهراین -پرو ه مطالع  و اراحی تقااع امام علی در محور خلیج فارس 8101811100

 1 111/511 1 111/511 اجرای ن ازخان  در پار  دوبرارپرو ه مطالع  و اراحی و  8101811104

 1 111/511 1 111/511 پرو ه مطالع  و اراحی و اجرای تک یل جاده سالم  8101811105

 1 111/511 1 111/511 پرو ه مطالع  و اراحی و اجرای قطع  نام آوران پار  جاوید 8101811109

 1 111/511 1 111/511 باالبر اتوبوسها ویژه معلولینپرو ه مطالع  و اراحی و اجرای  8101811108

8101811100 
پرو ه مطالع  و اراحی و اجرای مجت ع فرتنگی، 

 تهریحی ورزش کارکنان شهرداری
111/511 1 111/511 1 

8101811100 
پرو ه مطالع  و اراحی و تک یل اتصال کانال خیابان 

 شریعتی ب  محدوده اراضی جوادی 
111/511 1 111/511 1 

 1 111/911 1 111/911 پرو ه مطالع  و اراحی ورودی تای سطح شهر بجنورد 8101811104

 1 111/511 1 111/511 پرو ه ایجاد پل عابر پیاده 8181811117



 1 111/511 1 111/511 پرو ه ایجاد پل فرودگاه 8181811111

 1 111/511 1 111/511 پرو ه احداث پل خیابان کشاورز 8181811119

 1 111/511 1 111/511 پرو ه تک یل سالن چند منظوره 8111011110

 111/751/1 111/111/5 1 111/751/00 پرو ه تک یل و تجهیز پار  بهش  جاوید 8171811110

 جدید
پرو ه احداث بنا در اراضی شهرداری جه  مراوح 

 سازی و جلوگیری از خام فروشی
111/111/8 111/911/7 1 111/911/01 

 111/111/5 1 111/111/5 1 پرو ه مطالع  و بازنگری ارح جامع تدای  و دفع آبهای سطحی شهر جدید

 111/551/22 111/911/02 111/911/02 111/551/22 جمع کل

شهرداری درخصوص تهاتم نام  فی مابین شهرداری و اداره کل حهظ  9/01/89مورخ  017180/01/87نام  ش اره  -4

آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مبنی بر ت کاری در احداث مرکز فرتنگی و موزه دفاع مقدس استان واقع در مجاورت 

مهورخ   084رورتجلسه  شه اره    8بنهد     اسهتناد و تبهادل نظهر و به    پ  از بررسی شوراپار  دوبرار در جلس  مطرح، 

فی مابین شهرداری و تهاتم نام   برابر مهاد ،با پیشنهاد شهرداری ک یسیون برنام ، بودج  و سرمای  گذاری 00/01/89

بها ارزش ریهالی   متهوالی  در س  سهال  بنیاد حهظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان ش الی و اجرایی ن ودن آن 

 اعالم موافق  ن ودند.  ریال،رد میلیا 111

شهروع   مبنی بهر  شهرداری در خصوص ارالحی  بودج  منطق  یک، 07/01/89مورخ  001910/01/89نام  ش اره  -5

و تبهادل  په  از بررسهی    شوراارح جهادی در محالت کم برخوردار و ضرورت احداث پار  ناظر آباد در جلس  مطرح، 

بها ارهالح    ک یسیون برنام ، بودج  و سهرمای  گهذاری   00/01/89مورخ  084 اره رورتجلس  ش 4بند نظر و ب  استناد 

 وارقام ب  تزار ریال(                                      بودج  شهرداری منطق  یک ب  شرح جدول ذیل اعالم موافق  ن ودند.

 بودجه اصالحي مبلغ افزایش مبلغ کاهش بودجه  مصوب پروژه --طرح  --برنامه  کد پروژه

8101811108 
پرو ه نقش  برداری، اراحی و آزمایش مصالح 

 پرو ه تای ع رانی
0،011،111 051،111 1 951،111 

8101011110 
پرو ه اجرای جوی، جدول و کانیو در معابر سطح  

 شهر وتدای  آبهای سطحی(
80،111،111 1 0،511،111 85،011،111 

 011،111 1 0،811،111 0،111،111 سطح شهرپرو ه ساماندتی ورودی  8181011110

 1 1 011،111 011،111 پرو ه احداث پل فلزی بر روی مسیل 8181811110

 1 1 511،111 511،111 پرو ه  احداث پار  فرتنگسرا وخانواده( 8151011114

 41،011،111 5،911،111 - 41،411،111 پرو ه احداث، تک یل، تجهیز و بهسازی پار  تای سطح شهر 8151011117

8171011110 
پرو ه آماده سازی، دیوار کشی و فن  کشی 

 امال  شهرداری
8،001،111 0،551،111 1 0،571،111 

 011،111 1 411،111 511،111 پرو ه احداث و تجهیز مرکز نگهداری سگ تای ولگرد 8171011111

 0،111،111 1 0،111،111 8،111،111 تره بار پرو ه تک یل دوشنب  بازار و مرم  میادین میوه 8171711110

 1 1 0،511،111 0،511،111 پرو ه تع یرات و توسع  ساخت ان شهرداری منطق  یک 8171011118

 9598219111 993119111 993119111 9598219111 جمع کل

و ت چنهین نامه  شه اره     04/01/89با عنای  ب  پیشنهاد اعضای شهورای اسهالمی شههر در جلسه  رسه ی مهورخ        -1

شهرداری درخصوص نامگذاری بولوار یا میدانی در شهنن و منزله  شههید گرانقهدر      04/01/89مورخ  018788/01/89

رورتجلسه  شهورای    0بنهد  ب  اسهتناد   س هبد حاج قاسم سلی انی در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و

مقرر شد ک  در بولوار شهدای فعلی، تابلویی بنام این شهید بزرگوار نصب و بهر روی تهابلوی    05/01/89نامگذاری مورخ 

آن مزین ب  سخنان مقام معظم رتبری وارواح ایب  شهیدان، روح مطهر قاسم سلی انی را در آاهوش گرفتنهد( شهود و    

 نسب  ب  ساخ  سردی  و نصب آن در ابتدای بولوار شهدا اقدام گردد، اعالم موافق  ن ود. ت چنین در اسرع وق 

  با ذکر رلوات بر پیامبر عظیم شنن اسالم خات   یاف . 05:11جلس  ساع   

 


