
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 21/14/99مورخ  412شماره  صورتجلسه رسمي

در  42/10/99مورخ  یکشنبهروز  01:11ساعت  پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی 

 شورا تشکیل گردید. همایشحل سالن م

ت دعو انهمانیجلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و م 

 ومدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای عباس زاده مدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی آقای نوری شده به جلسه 

درخصههوم مسههایل و توضههیحاتی را  گرامیداشههت مناسههبتهای ایام ه ته همچنینزارعی شهههردار محترم بجنورد و مهندس آقای 

کشور و استان بویژه در شهر بجنورد درخصوم رسیدگی به مشکالت کارگران )فصلی و سرگذر(  )ویروس کرونا( مشهکالت جاری 

 مدیران کل سازمانهای مربوطه و شهردار محترماز میهمانان جلسه  گیری از ویروس کرونا به جلسه ارائه نمود وشپی در ایام بحرانی

بطور جداگانه خواستار ارائه گزارش درخصوم اقدامات و برنامه ریزیهای صورت گرفته در شرایط بحرانی )ویروس کرونا( با موضوع 

 رسیدگی به مشکالت کارگران )فصلی و سرگذر( را شدند.

در ادامه هر کدام از مدیران کل مذکور بطور جداگانه گزارش مبسوطی را از رسیدگی به مشکالت در حوزه های مربوطه بویژه  

با هماهنگی ستاد مقابله با ویروس در این خصوم را و اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده کارگران )فصلی و سرگذر( مشکالت 

 کرونا در استان را تشریح نمودند.

در به مشههکالت شهروندان اعضهای محترم شهورا هر کدام بطور جداگانه    مورد نظردر ادامه پس از گزارش مدیران سهازمانهای   

بویژه در شرایط فعلی و به خصوم مشکالت کارگران )فصلی و سرگذر( که هیچگونه بیمه و بسته های حمایتی حوزه های مربوطه 

بخش از مهم جامعه را خواستار را مطرح و خواسهتار حمایت همه جانبه از این   مشهمو  این قشهر آسهیذ پذیر جامعه نمی شهود    

 شدند.

 :نمودنداتخاذ بررسی و تباد  نظر تصمیماتی بشرح ذیل  وقرائت نامه های ارجاع شده به جلسه  باسپس رییس شورا  

هزینه های حمل،  اینکهشورا مبنی بر محترم تعدادی از اعضهای   42/10/99/ش مورخ 10/5/99الیحه پیشهنهادی به شهماره    -0

 جان خود را از دسهت داده اند بصهورت رایگان توسههط شهرداری انجام گیرد  ک ن و دفن شههروندانی که به واسهطه ویروس کرونا   

  :شرح دیندر نهایت موضوع مذکور خارج از الیحه پیشنهادی بموضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد  نظر 

 محاسبه شود.  99ناشي از کرونا بر مبناي سال  متوفیانالف( عوارض بهاء خدمات مرتبط با آرامستان شهرداري براي 

درصد تخفیف در عوارضات بهاء  411تا  01تشخیص شهردار از  اب( براي اقشاار آسایپ یر ر و افرادي که مش م مالي دارند ب  

 .نمودموافقت  اعالم ،خدمات آرامستان لحاظ گردد

شهههرداری درخصههوم کمل مالی شهههرداری به مرکز نگهداری معتادان تزریقی   41/0/99مورخ  4444/01/99نامه شههماره  -4

طبق مصهوبه صورتجلسه   0999سها    طو در  ریا  111/111/111/0معاونت بهداشهتی دانشهگاه علوم پزشهکی اسهتان به مبل      

 برابر مصوبه کارگروه اقدام استان تباد  نظر با درخواست شهرداری کارگروه اقدام اسهتان در جلسهه مطرح، شهورا پس از بررسی و   

 اعالم موافقت نمود.

کم محله  49عوارض ورود به محدوده امالک واقع در  اعما شههرداری درخصوم   42/0/99مورخ  4101/01/99نامه شهماره   -9

در  (45/04/99مورخ  021صورتجلسه شماره  04)پیرو مصوبه بند  مصوب ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمیبرخوردار 

)طبق  محله کم برخوردار 49عوارض ورود به محدوده امالک واقع در  %01با اعما  جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد  نظر 

 011احمدآباد  محله مترمربع و در 051اراضههی قولنامه ای در ت کیل مشههروب به پرداخت نقدی و رعایت حد نصههاب ( ذیل جدو 

 اعالم موافقت نمود.مصوبه از تاریخ ابالغ ماه  1مترمربع برای مدت 

 )کشتارگاه( 4باقرخان  -1 (0باقرخان ) -5 جع رآباد -2 شهریور شمالی 01انتهای  -9 محله جوادیه -4 کالته آروین -0

 پشت تص یه خانه آب -04 معصوم زادهتپه  -00 قلعه عزیز -01 باغ عزیز -9 طاهر غالم )آزادده( -9 پرسی گاز -1

 بربرقلعه -09 حصار شیرعلی -01 ملکش -01 حلقه سنگ -05 احمد آباد باال و پایین -02 دباغ خانه -09

  )کالته کوره(محمد آباد  -49 ناظرآباد -44 شیرآب -40 زیر باغ مطهری -41 پشت نیروگاه -09



الزام تشکیل  مبنی براستانداری  و شهوراهای  دفتر امور شههری مدیرکل محترم  49/04/99مورخ  09194/94/20نامه شهماره   -2

 9به استناد ماده ، شورا پس از بررسی و تباد  نظر در جلسهه مطرح موضهوع   ی مراکز اسهتان کارگروه حسهابرسهی در شههرداریها   

 حسابرسی در شهرداری بدین شرحتشکیل و انتخاب اعضای کمیته  ،ابالغی وزیر محترم کشور 9/4/91مورخ  91919دستورالعمل 

اینده ی فر بعنوان نمی، آقای منصور طالآقایان بهمن جباری و علیرضا باغچقی بعنوان نمایندگان شورا انتخاب و معرفی می گردند:

خدمات شرکتهای اتحادیه رییس آقای شیرد  نیازی و در حرفه حسابداری  متخصصآقای محمدرضها نسهایی بعنوان    ،شههرداری 

 بعنوان دبیرتیمور محمدی آقای  و غیرشاغل حرفه حسابرسی در ایران و متخصص و عضو انجمن حسابرسان خراسان شمالی مالی

 .نموداعالم موافقت  مذکورکمیته 

و آقای  شهرداری فیمابین 5/04/99 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوم  09/0/99مورخ  0999/01/99نامه شهماره   -5

فردوسههی خیابان واقع در  0-9-0-41-0و کد نوسههازی  4/بخش 149/140/0591/019پالک ثبتی براتعلی کاویانی مالل ملل با 

 ،مترمربع در مسیر گذر 19درخصهوم خسهارت وارده ناشهی از وقوع ملل به مساحت    مبنی بر تعیین تکلیف  نبش کوچه خرمی

 رورتض کارشناسی انجام شده وطی شدن فرایند قانونی و با توجه به و تباد  نظر جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و موضوع در 

با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پیوست(  5/04/99مورخ  )صورتجلسه توافقیاجرای طرح ت صیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور 

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

موسهوم به شهوراهای شههر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های     91* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 5ذین ع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالذ 

  پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت.با ذکر صلوات بر  02:11جلسه ساعت   
 


