
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 82/28/11مورخ  941صورتجلسه رسمي شماره 
دا  82/8/99اوز یکشودبی مووا     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شوواای االویمی شوبر وردووادس  لسوی االوتی الواع          

 محل الالن هتایش شواا تشکیل گردید.

.. مرید آغاز و الپس شواا ضتن خیر مقدم وی حاضرین دا  لسوی و مبتااواد دعووت شود  ووی       لسی وا تیوت آیاتی چدد از کیم ا. 

 لسی آقای مبددس عرب مدیرکل محترم دفتر اموا شبری و امووا شووااهای االوتااداای و آقوای مبدودس زااعوی شوبرداا محتورم وردوواد و          

( دالتوا  لسی اا قرائ  و دا اداموی ووا تو وی ووی حضووا مودیرکل       هتچدین گرامیداش  مداالبتبای ایام هفتی )شببای قدا و اوز اواوط عتومی

 دفتر اموا شبری و شوااهای االتااداای داخصوص احو  ادامی قرااداد شبرداای وا الازماد پستااد االتاد اا تشریح اتود.

صووات گرفتوی و محودودیتبای     دا ادامی آقای مبددس عرب وا ااائی گزااشی از فعالی  الازماد پستااد االتاد و وا اشواا  ووی مکاتبوات    

خواالوتاا ااعقواد قورااداد ووا الوازماد پسوتااد االوتاد توا          ساداای داخصوص ااعقاد قرااداد مستقیم کااگراد وا الازماد پستااد شبرداای وردواد

 کشوا اا شدادپس از اخذ مروزهای الزم از الازماد شبرداایبای الازماد پستااد شبرداای  شرایط عقد قرااداد مستقیم وافراهم اتودد 

دا اداموی آقووای هوادی زااعووی شوبرداا وردووواد ایوز وهوووا  داگااوی گووزاان مبسووای اا از احووو  قورااداد و محوودودیتبای مو ووود          

 داخصوص قرااداد شبرداای وا الازماد پستااد االتاد اا تشریح و خواالتاا ااائی ااهکاا قااوای ورای عقود قورااداد شوبرداای ووا الوازماد موذکوا      

 اا شداد.

پس از گزاان آقای مبددس عورب و شوبرداا وردوواد داخصووص مباحوح مهور  شود س هور کودام از اعضوای محتورم شوواا وهووا               

 داگاای وی اقهی اظرات خود داخصوص مشوکیت قورااداد کوااگراد ووا الوازماد پسوتااد االوتاد پرداختوی و پیشودبادات و ااهکااهوایی اا دا           

 د وا الازماد پستااد شبرداای اا شداد. ب  وببود وضعی  مو ود قرااداد کااگرا

دا ابای  اییس شواا پس از  تع وددی موااد مهر  شد  و داخواال  شبرداای وردوواد وورای ااعقواد قورااداد ووا الوازماد پسوتااد         

 االتاد وشر  ذیل تصتیم گیری شد. 

شبرداای داخصوص داخواال  مروز ااعقاد قورااداد واگوذاای ورداشو  زوالوی از اریو  تور         80/8/99موا   04440/01/99اامی شتاا   -0

مودیرکل محتورم دفتور امووا شوبری و شووااها دا        01/8/99مووا    0014/08/40اامی شوتاا   االتداد وی  وتشریفات وا الازماد پستااد االتاد 

راالی و تبادل اظرس مقرا اتوود شوبرداای محتورم وردوواد توا زمواد اخوذ مروزهوای الزم از الوازماد شوبردایبای            لسی مهر س شواا پس از و

کشوا اسب  وی ااعقاد قرااداد وا الازماد پستااد االتاد اقدام اتایددس مشروط وی ایدکوی الوازماد پسوتااد االوتاد یوه اسوتی از تصوویر وود وی         

 برداای ااائی اتایددس اعیم موافق  اتود.الازماد مذکوا اا وی شواا و ش 99مصوب الال 

و آقوای مسوعود    شوبرداای  فیتواوین  81/8/99 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  82/8/99موا   02020/01/99اامی شتاا   -8

الورتی    واقوع دا تقوااع خیاوواد میورزا اضوا کرمواای و       04/064و پوی  ببتوی    4-40-0-880-0صتدی شادلو ماله مله وا کد اوالوازی  

 لسوی  مترمرووع و خریود الوبم العرصوی شوبرداایس موضوو  دا        8011اامرو ) اااضی پادگاد الاو  ااتش( مبدی ور تقاضای زمین وی مساح  

ا ورای اور  تفصویلی و وازگشوایی معواور ووا        ضوروات  ااروام شود  و  ای شودد فرایدود   وا تو ی وی و مهر س شواا پس از وراالی و تبادل اظر 

میلیوود ایوال    20پیوال ( فااغ از کااشداالی اارام شد  قهعی اول اا ووا مبلوه هور مترمرووع      81/8/99رلسی توافقی موا  )صواتتواف  مذکوا 

میلیوود ایوال )هفتواد و پودج میلیوود ایوال( ووا اعایو  ضوواوط و           40)هشتاد و پدج میلیود ایال( و چباا قهعی وعدی اا وا مبله هر مترمروع 

 .اتودس این تواف  از تاایخ اویغ وی مدت الی ما  معتبر خواهد ووداعیم موافق  مقراات شبرالازی 

و متولیواد   شوبرداای  فیتواوین  82/00/92 مووا   تووافقی  صواترلسوی شبرداای داخصووص   84/8/99موا   04404/01/99اامی شتاا   -0

  مبدوی وور تقاضوای غرفوی معوو  دا      واقع دا مرتتع کااگاهیس  دب چبواااا  االوال   4006موقوفی شیخ ا بعلی ماله مله وا پی  ببتی 

 لسوی مهور س شوواا    و آماد  الازی غرفی های واگوذاا شود س موضوو  دا     4006قبال غرفی واگذاا شد  وی غیر توالط شبرداای وی شتاا  پی  

ازگشوایی معواور   ا ورای اور  تفصویلی و و    ضروات کااشداالی اارام شد  وای شدد فرایدد قااوای و وا تو ی وی و پس از وراالی و تبادل اظر 



وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی اعیم موافق  اتوودس ایون توافو  از تواایخ     پیوال (  82/00/92)صواترلسی توافقی موا  وا تواف  مذکوا 

 .اویغ وی مدت الی ما  معتبر خواهد وود

و آقوای تیتووا    شوبرداای  فیتواوین  80/8/99 مووا   توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  82/8/99موا   02880/01/99اامی شتاا   -4

واقع دا خیاوواد االقواای شورقی کوچوی شوبید       0028/0و پی  ببتی  10-89-1180-110-11البحاای و شرکاء ماله مله وا کد اوالازی 

مترمرووع عقوب اشویدیس موضوو  دا      9/810هتداای تقااع کوچی وبوق مبدی ور تقاضای تعیین تکلیف داخصوص خساات ااشوی از اعایو    

ا ورای اور     ضوروات  کااشداالوی ااروام شود  و   اوی شودد فرایدود قوااوای و     وا تو وی ووی   و  لسی مهر س شواا پس از وراالی و تبادل اظر 

وا اعای  ضواوط و مقوراات شبرالوازی اعویم موافقو      پیوال (  80/8/99)صواترلسی توافقی موا  تفصیلی و وازگشایی معاور وا تواف  مذکوا 

 .یخ اویغ وی مدت الی ما  معتبر خواهد ووداتودس این تواف  از تاا

و آقوای   شوبرداای  فیتواوین  01/8/99 مووا   تووافقی  صواترلسوی شوبرداای داخصووص    82/8/99مووا    02091/01/99ااموی شوتاا     -0

وردوواد   0اصولی وتوش    8920فرعوی از   0و پوی  ببتوی    4-84-811-0121-110عبدالحسین  فاکش مقدم ماله مله وا کود اوالوازی   

 لسوی مهور س شوواا پوس از وراالوی و      مبدی ور تقاضای تغییر کااوری و تفکیه ملهس موضو  دا  04و  08واقع دا خیاواد ایایش وین ایایش 

ا رای ار  تفصویلی و وازگشوایی معواور ووا توافو  موذکوا        ضروات کااشداالی اارام شد  وای شدد فرایدد قااوای و وا تو ی وی و تبادل اظر 

وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی اعیم موافق  اتوودس ایون توافو  از تواایخ اوویغ ووی مودت        پیوال (  01/8/99)صواترلسی توافقی موا  

 .الی ما  معتبر خواهد وود

 01شبرداای داخصوص داخواال  مروز تدفوی  اختیواا هزیدوی کورد ووی شوبرداا توا مبلوه          81/8/99موا   00464/01/99 اامی شتاا  -6

میلیود توماد دا حوز  های متتلف فرهدگیس ا تتاعی و وازشی شبرداایس موضو  دا  لسی مهر س شوواا پوس از وراالوی و تبوادل اظور و ووا       

فرهدگوی و ا تتواعی ووا     -کتیسویوابای وراامویس وود وی و الورمایی گوذاای      84/8/99مووا    014صواترلسی تلفیقی شتاا   0االتداد وی ودد 

 میلیود توماد وی شبرداا محترم اعیم موافق  اتود. 01تدفیذ اختیاا هزیدی کرد تا القف مبله 


