
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 99/91/19مورخ  931صورتجلسه رسمي فوق العاده شماره 

روز پنجشنبه  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی فوق العاده ساعت  

 حل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.در م 01/01/89مورخ 

آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سهه ر رییر شههورا خههمن دیر م دم به  اخههرین در جلسههه و  جلسههه با تالوت  

میهمانان دعوت شهده به جلسه آقای اادی زارعی شهردار محترم بجنورد و ایتت امراه و گرامیداشت مناسبتهای ایام  

از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی  افته )تبریک والدت  ضهرت امام علی )(  و روز مرد ، دستور جلسه را قراتت و پر 

 بشرح ذیل اتخاذ گردید:

ایات محترم تطبیق  محترم دردصهههوع اعالم نظر فرمانداری 03/01/89مورخ  3303/0/1010نهامهه شهههمهاره     -0

تغییر اعمال شورای اسالمی شهر بجنورد با موخو(  12/00/89مورخ  031 صورتجلسه شماره  0دردصوع مصوبه بند 

در جلسههه مطرح، شههورا پر از بررسی و  مجدداً %31به  %11رض شههرداری در یک مااه اسهفند از   میزان تخفیف عوا

صرار اشرایط سخت اقتصادی و است بال شهروندان محترم از تخفیفات اعالم شده بر مصوبه دود تبادل نظر و با توجه به 

 استار می باشد. ل ادتالف استان را دومحترم و دردواست ارجا( و رسیدگی در شورای ورزیده 

ایات محترم تطبیق  محترم دردصهههوع اعالم نظر فرمهانداری  03/01/89مورخ  3303/0/1010نهامهه شهههمهاره     -1

تجدید شهورای اسالمی شهر بجنورد با موخو(   12/00/89مورخ  031 صهورتجلسهه شهماره     1دردصهوع مصهوبه بند   

در جلسه مطرح، ریال توسط شهرداری  111/111/111/91به مبلغ  تسههیالت دریافتی از بانک ملت توسهط شهرداری  

بر ا شور عدم موخهوعیت نظر ایتت محترم تطبیق با ماایت مصوبه، لاا شهورا پر از بررسهی و تبادل نظر و با توجه به   

  ل ادتالف استان را دواستار می باشد.محترم اصرار و دردواست ارجا( و رسیدگی در شورای مصوبه دود 

ایات محترم تطبیق  محترم دردصهههوع اعالم نظر فرمهانداری  03/01/89مورخ  3303/0/1010نهامهه شهههمهاره     -3

تصویب  شورای اسالمی شهر بجنورد با موخو( 12/00/89مورخ  031 صهورتجلسهه شهماره     1دردصهوع مصهوبه بند   

ته طرح ارادر جلسه مطرح، شورا پر از بررسی و تبادل نظر و با توجه به شهرداری و سازمانهای تابعه  88بودجه سهال  

اصهرار و دردواسهت ارجا( و رسهیدگی در شورای     توجیهی و دالیل قانونی و منط ی شههرداری محترم، بر مصهوبه دود  

  ل ادتالف استان را دواستار می باشد.محترم 

تا پایان اردیبهشت سال اعمال شده شهرداری دردصوع تمدید تخفیفات  01/01/89مورخ  010/01/89نامه شماره  -1

در جلسهه مطرح، شورا پر از بررسی و  موخهو(   01/00/89/ش مورخ 1112/1/89شهماره  بمصهوبه ابالغی   برابر 0388

مبنی بر تمدید مصوبه  01/01/89مورخ  09121/31/10توجه به نامه ابالغی اسهتانداری محترم بشماره  با و تبادل نظر 

بدلیل جلوگیری از شیو( بیماری کرونا ویروس و بهره  88تا پایان اردیبهشت ماه سال  )بشرح جدول ذیل تخفیف اعالم شده 

 دردواست شهرداری اعالم مواف ت نمود. مندی شهروندان از تخفیفات مورد نظر، با 

 نوع پرداخت موضوع ردیف
درصد اعمال تخفیف تا پایان 

 9311اردیبهشت ماه 

 )سی درصد  %31 ن دی کمیسیون ماده صدعوارض سادتمانی و ارزش معامالتی  0

 )سی درصد  %31 ن دی نوسازی اعم از بدای گاشته و  ال 1

 )سی درصد  %31 ن دی عوارض پیشه وری اعم از گاشته و  ال 3

شههرداری دردصهوع شههمول  ق کارشههناسی کشتارگاه صنعتی و    2/01/89مورخ  011010/01/89نامه شهماره   -1

صورتجلسه  1)بند  شورا مصوبه تصهویب میزان دسهتمزد کارشهناسهان رسمی دادگستری به استناد    مبنی بر میدان دام 

 011صورتجلسه شماره  0در جلسه مطرح، شورا پر از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند   1/01/82مورخ  28شماره 

فعالیت انجام شههده در کارشناسی کمیسهیون برنامه، بودجه و سهرمایه گااری و با توجه به  جم باالی    2/01/89مورخ 

 کشتارگاه با دردواست شهرداری اعالم مواف ت نمود.



مورخ  تمدید اجرای مفاد صورتجلسه تواف یشههرداری دردصهوع    00/01/89مورخ  011113/01/89نامه شهماره   -1

مورخ  81اره مصههوبه شههم 0فی مابین شهههرداری و آقای رسههول غضههنفری و بنیاد تعاون ناجا به اسههتناد بند   8/1/89

 در جلسه مطرح، شورا پر از بررسی و تبادل نظر با دردواست شهرداری اعالم مواف ت نمود.موخو(  01/3/89

در ادتیار قرار دادن اراخهههی تحت ادتیار  شههههرداری دردصهههوع 03/01/89مورخ  11290/01/89نامه شهههماره  -2

ت مختلف شههر، توسط سازمان امیاریهای شهرداریهای  شههرداری بجنورد برای ایجاد بازار روز میوه و تره بار در محال 

) ت اطع با در ادتیار قرار دادن مکانهای پیشنهادی در جلسهه مطرح، شورا پر از بررسی و تبادل نظر  دراسهان شهمالی   

برای ا ر ستی ن شه اای پیو . طبقمیدان بار، خهلع جنو  استانداری، شهر  فرانییان، شهر  الغدیر، شهر  گلستان و ت اطع امام علی 

 اعالم مواف ت نمود.مدت یکسال به سازمان ماکور 

برابر آگهی صهورتجلسه مناقصه  اجرای مفاد شههرداری دردصهوع    01/01/89مورخ  011191/01/89نامه شهماره   -9

در جلسه مطرح، شورا پر برای مدت یکسال  یا سمند 111، پراید و پژو کاپرا ،اجاره نیسان، مزدا دو کابینانجام شهده  

 با دردواست شهرداری اعالم مواف ت نمود.توجه به طی نمودن فراینداای قانونی از بررسی و تبادل نظر با 

شهرداری دردصوع ازینه کرد دو دوازدام بودجه پیشنهادی سال  01/01/89مورخ  011391/01/89نامه شماره  -8

شهههرداری و  0388سههال برای تمام فرایند قانونی تصههویب بودجه شهههرداری و سههازمانهای تابعه بدلیل عدم ا  0388

در جلسه مطرح، شورا پر از بررسی و موخو(  88سازمانهای تابعه و ا تمال تتدیر در اجرایی شدن آن در ابتدای سال 

 تبادل نظر با دردواست شهرداری اعالم مواف ت نمود.

موسهوم به شهورااای شههر و روسهتای سهراسهر کشور و تبصره اای ذیل آن برای شهرداری و کلیه        81* رعایت ماده 

بند مصوبه به تتیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر  8دستیاه اای ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب 

 رسید .

 اسالم داتمه یافت. با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شتن 03:11جلسه ساعت   
 


