
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 16/50/99مورخ  261صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشهوبس مهور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهرر جنوهوردج سل هس رسهای سهاع        

شورا تشکیل شدج سل س جا تالوت آیاتی چود از کالم ا... منید آغاز و سپس ریهیس   هاایشدر محل سالن  62/10/99

دستور سل س را قرائ  و پس از جررسی و تبهاد    جورا ضان خیر مقدم جس حاضرین در سل س و گرامیداش  ایام هفتسش

 نظر تصایااتی جشرح ذیل اتخاذ گردید:

شررداری درخصوص انعقاد قرارداد جا شرک  ره آورد جصورت تهر    12/0/99مور   29796/01/0999نامس شااره  -0

و  0999لغای  سا   0911مرجوط جس استخراج و استرداد مالیات جر ارزش افزوده سالرای تشریفات سر  ثب  اطالعات 

از  %01جدلیل عدم امکان جکارگیری نیروی ان انی و زمانبر جودن ثب  اطالعات مرجوطس و هاچوهین پرداخه  جصهورت    

مرجوطهس جصهورت علهی     مبلغ وصولی پس از واریز جح اب شررداری در راستای احقاق حق شهررداری و ایوکهس اعتبهار   

( پادار گرددج موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جررسهی و تبهاد  نظهر جها     99الح اب در متام جودسس سا  ساری )

 )تندید نظر گردد( درخواس  شررداری اعالم موافق  ناود.

سر  اننام میلیارد ریا   11شررداری درخصوص هزیوس کرد مبلغ  02/0/99مور   02061/01/0999نامس شااره  -6

( جصورت علی الح اب در مهتام  69/2/99مور  001صورتنل س شااره  2زیرسازی و آسفال  و لکس گیری معاجر )جود 

لحاظ گردد و از طرفی اصالحیس ردیفرای جودسس سر  زیرسازی و آسفال  و لکس گیری معاجر جراراه سهدو  پیوسه ج   

 جا درخواس  شررداری اعالم موافق  ناود.موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  نظر 

شررداری درخصوص عقد قهرارداد م هتقیم جها نیروههای سهازمان       60/0/99مور   01090/01/0999نامس شااره  -9

نفهر(ج سهازمان    99نفهر(ج سهازمان پ هااند )    66نفر(ج نیروهای سهی ان سهی )   919سیااج موظر و فضای سبز شرری )

تهاکوون چوهدین مرحلهس     90نفر( جا توسس جس ایوکس از سا   00حال و نقل جار و م افر )نفر( و سازمان  09آرام تانرا )

سر  واگذاریج حفظ و نگرداری و حراس  از فضای سبز و راهبری سایگاه سی ان سی آگری شده ولی متقاضی وسود 

ن و شررسهتان در  نداشتس و از جاج  ح اسی  موضوع پس از طرح در کای یون کار و کارگری و شهورای تهامین اسهتا   

ماهس و یک الس( تاکوون جا کارگران قرارداد موعقد ناودهج موضوع  1ماهس و  2چودین مرتبس شررداری جصورت م تقیم )

 60/0/99مهور    000صورتنل هس شهااره    6در سل س مطرحج شورا پس از جررسهی و تبهاد  نظهر و جهس اسهتواد جوهد       

ی  جس توضیحات شررداری محتهرم در نامهس ارسهالی و عهدم اسهتقبا       کای یون جرنامسج جودسس و سرمایس گذاری جا عوا

شرکترای خصوصی سر  سذب نیروی ان انی جصورت کار حنای و جس موظور پیشگیری از مشکالت ارائس خدمات جهس  

 )تندید نظر گردد( شرروندان جا درخواس  شررداری جا رعای  ضواجط مرجوطس اعالم موافق  ناود.

ثب  در دجیرخانس شهوراج درخواسه  پیاانکهاران جیلبوردهها و تاجلوههای       91/2/99/ش مور  196/0/99نامس شااره  -2

تبلیغاتی سطح شرر درخصوص ضرر و زیان وارد شده جس آنان جا توسس جس شیوع ویروس کرونا و اکهران تبلیغهات اطهالع    

شورا پس از جررسی و تباد  نظر رسانی کرونا از سانب سازمان فرهوگی و استااعی شررداریج موضوع در سل س مطرحج 

 60/0/99مهور    006صورتنل هس شهااره    0و جا استواد جس جوهد   02/6/99مور   020صورتنل س شااره  2و پیرو جود 

کای یون فرهوگی و استااعیج جا جخشش ما  االساره پیاانکاران جیلبوردها و تاجلوهای تبلیغاتی سطح شهرر جهس مهدت    

 )تندید نظر گردد( اعالم موافق  ناود. (99خرداد سا   )فروردینج اردیبرش  وسس ماه 



 فیاهاجین  02/0/99 مور  توافقی صورتنل سشررداری درخصوص  60/0/99مور   01260/01/0999نامس شااره  -0

در واقه    16-11-10-22جها کهد نوسهازی     611/00/079/6پال  ثبتی مالک ملک آقای احاد خیرآجادی و  شررداری

تغییر کارجری اعیانی ملک از م هکونی  مبوی جر  616شرقی سوب آموزشگاه رانودگی مردی پال  خیاجان امام خایوی 

سل هس مطهرحج شهورا پهس از     ج موضهوع در  جس مختلط در طبقات او  تا چرارم جا کارجری مختلط تناریج اداری )جانک(

صیلی و جازگشایی معاجر جا توافق اسرای طرح تف ضرورت اننام شده وطی شدن فرایود جا توسس جس و جررسی و تباد  نظر 

اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ جا رعای  ضواجط و مقررات شررسازی پیوس (  02/0/99)صورتنل س توافقی مور  مذکور 

 .اجالغ جس مدت سس ماه معتبر خواهد جود

 فیاهاجین  1/0/99  مهور  تهوافقی  صورتنل سشررداری درخصوص  60/0/99مور   01200/01/0999نامس شااره  -2

در واقه    17-21-911-911-0قولوامس عادی جا کد نوسهازی  مالک ملک آقای امید علی حیدری و شرکاء و  شررداری

ج تعیین تکلیف درخصوص خ ارت وارده ناشی از رعای  عقهب نشهیوی  مبوی جر جلوار والی  سوب پاپ جوزین گل تان 

اسهرای   ضهرورت  اننام شده وطی شدن فرایود جا توسس جس و نظر سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  موضوع در 

جا رعای  ضواجط و مقررات شررسازی پیوس (  1/0/99)صورتنل س توافقی مور  طرح تفصیلی و جازگشایی معاجر جا توافق مذکور 

 .اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه معتبر خواهد جود

 فیاهاجین  62/2/99 مور  توافقی صورتنل سشررداری درخصوص  60/0/99مور   01210/01/0999نامس شااره  -7

و ق اتی قولوامس عادی جا  9112/000پال  ثبتی مالک ملک آقای رضا ادیب زاده و خانم پروانس پاکروش و  شررداری

ج تق هیم قطعهات  وی جهر  مبدر خیاجان امام خایوی غرجی اراضی جاغ مطرری واق   7-21-011-0997-11کد نوسازی 

اسهرای   ضهرورت  اننام شده وطی شدن فرایود جا توسس جس و سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  نظر موضوع در 

جها رعایه  ضهواجط و مقهررات     پیوسه (   62/2/99)صورتنل هس تهوافقی مهور     طرح تفصیلی و جازگشایی معاجر جا توافهق مهذکور   

 .افق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه معتبر خواهد جوداعالم موافق  ناودج این توشررسازی 

 فیاهاجین  1/0/99 مهور   تهوافقی  صورتنل سشررداری درخصوص  60/0/99مور   01912/01/0999نامس شااره  -1

 10-69-0199-9007-11جا کهد نوسهازی    1901/026/02/6پال  ثبتی مالک ملک آقای علی محادی و  شررداری

 01تعیین تکلیهف درخصهوص مشهرفی  جهس گهذر      مبوی جر  69روجروی پال   0/66جاقرخان در خیاجان جاقرخانج واق  

جها توسهس جهس    و سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  نظر ج موضوع در متری ضل  غرب و عوارض ورود جس محدوده

تنل هس تهوافقی مهور     )صوراسرای طرح تفصیلی و جازگشایی معاجر جا توافهق مهذکور    ضرورت اننام شده وطی شدن فرایود 

اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه معتبر جا رعای  ضواجط و مقررات شررسازی پیوس (  1/0/99

 .خواهد جود

 فیاهاجین  1/0/99 مهور   تهوافقی  صورتنل سشررداری درخصوص  60/0/99مور   01691/01/0999نامس شااره  -9

-02-0129-0101-11جا کد نوسازی  6011/6017/0پال  ثبتی مالک ملک پورطیبی ورثس مرحوم علی و  شررداری

مترمرجه    22/090تعیین تکلیف درخصهوص مقهدار   مبوی جر در خیاجان صفاج نبش کوچس شرید روشن ضایر واق   10

طهی  س جا توسهس جه  و سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  نظر ج موضوع در عقب نشیوی و مشرفی  جس گذر شاالی

 1/0/99)صورتنل هس تهوافقی مهور     اسرای طرح تفصیلی و جازگشایی معاجر جا توافق مذکور  ضرورت اننام شده وشدن فرایود 



اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه معتبر خواهد جا رعای  ضواجط و مقررات شررسازی پیوس ( 

 .جود

 فیااجین 62/2/99 مور  توافقی صورتنل سشررداری درخصوص  60/0/99ور  م 01910/01/0999نامس شااره  -01

در جلوار واق   10-01-0102-110162قولوامس عادی جا کد نوسازی مالک ملک آقای عبدالانید دادآفرید و  شررداری

ج موضهوع  متهری  96مترمرج  ملک در م یر گذر  610تعیین تکلیف درخصوص مبوی جر  00والی ج ناظرآجادج ناظرآجاد 

اسهرای طهرح    ضهرورت  اننام شهده و طی شدن فرایود جا توسس جس و سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تباد  نظر در 

جا رعایه  ضهواجط و مقهررات شررسهازی     پیوس (  62/2/99)صورتنل س توافقی مور  تفصیلی و جازگشایی معاجر جا توافق مذکور 

 .اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه معتبر خواهد جود

موسوم جس شوراهای شرر و روستای سراسر کشور و تبصره ههای ذیهل آن جهرای شهررداری و کلیهس       91* رعای  ماده 

 رم شورای اسالمی شرر رسید(.جود مصوجس جس تأیید اعضای محت 00 )این صورتنل س در قالبدستگاه های ذیوف  الزم االسراس . 

  جا ذکر صلوات جر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتاس یاف . 02:11سل س ساع    
 


