
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 61/61/99مورخ  611صورتجلسه رسمي شماره 

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

 ریاس شورا تشکیل شدج سل س جا تالوت آیاتی چود از کالم ا... منید آغاز و سپس  سل اتدر محل سالن  01/11/99

دستور سل س را قرائ  و پس  جضان خیر مقدم جس حاضرین در سل س و گرامیداش  ایام هفتسآقای جران سباری شورا 

 از جررسی و تبادل نظر تصایااتی جشرح ذیل اتخاذ گردید:

شررداری درخصوص صورتنل س اصالحی فی ماجین شررداری و اداره  5/1/99مور   16726/01/0299نامس شااره  -0

مترمرجع جس اداره جرق جاج  عقب نشیوی در  51/087مترمرجع جس  071ی شررداری از   تغییر در م اح  واگذارجرق جاج

موضوع در سل هس مرهرحج   رارم شورا(ج چدوره  20/5/91مور   649صورتنل س شااره  2مصوجس قبلی جود  جس استواد)شررک شاهد  تقاطع

 شررداری اعالم موافق  ناود.شورا پس از جررسی و تبادل نظر جا درخواس  

شررداری درخصوص معرفی صاحبان مناز امضاء ح اجرای خزانهس   01/1/99مور   12659/01/0299نامس شااره  -6

معاونه   نزد جانکرا آقای موصهور طالیهی فهر     )تارکز وسوه خزانس درآمد عاومیج تارکز وسوه درآمدهای اختصاصی و تارکز وسوه سپرده(

در راستای اسرای دستورالعال خزانهس  سرپرس  اداره خزانس داری و سرکار خانم مریم حصاری  جعتوسعس مدیری  و موا

عالیات خزانهس داری و   7ماده  7-8تفویض اختیار و جود  5داری در شررداری هاج اجالغی وزیر محترم کشور جراجر ماده 

ز جررسهی و تبهادل نظهر جها درخواسه       دستورالعال سامع نظام مالی شررداریراج موضوع در سل س مررحج شورا پهس ا 

 شررداری اعالم موافق  ناود.

شررداری درخصوص درخواس  جرخی از شرروندان مبوی جر عهودت   6/1/99مور   10224/01/0299نامس شااره  -2

عرفس جاج  اجرال ت)مواردی کس وصول نشده اس ( مبالغ اخذ شده و استرداد عوارض پرداختی و جعضاً استرداد چکرای تحویلی 

توسههد دیههوان محتههرم عههدال  اداری و متعاقبههاً مرقومههس جشههااره  0291عههوارض تادیههد و تندیههد پروانههس در سههال 

دفتر امور شرری و شوراهای استانداریج موضوع در سل س مررحج شورا پس از جررسی و  09/2/97مور   2719/26/40

 ی اعالم موافق  ناود.تبادل نظر جا توسس جس طی شدن فرایود قانونی جا درخواس  شرردار

شررداری درخصوص درخواس  تصویب اختیارات مالی موضوع ماده  6/1/99مور   10254/01/0299نامس شااره  -4

شیوه نامس سرمایس گذاری شررداری جرای پروژه های مختلف سرمایس گذاری در سل س مررحج شورا پس از جررسی و  06

وه نامس مبوی جر ایوکس در کلیس پروژه های سرمایس گذاری جا هرگونس مبلغ و شی 06تبادل نظر جا اصالح و تغییر در ماده 

 ماهیتیج می جای   جا مصوجس شورا اننام گیردج اعالم موافق  ناود.

جهرای   99اصهالحیس جودسهس سهال    شررداری درخصوص ساجنایی و  06/1/99مور   14112/01/0299نامس شااره  -5

در سل س مررحج شورا پس از جررسهی و تبهادل نظهر جها      لس و تعایرات ماشین آالتهزیوس کرد در ساجنایی ای تگاه زجا

 اعالم موافق  ناود.  جا رعای  آیین نامس مالی شررداریراج جشرح سدول ذیل شررداری اصالح در ردیفرای جودسس تغییر و 

 مبلغ افزایش  مبلغ كاهش مبلغ بودجه مصوب  شرح بودجه كد بودجه
مبلغ اصالحي 

 به هزار ریال( )ارقام

 111/111/008 1 111/511/01 111/511/024 واگذاری خدمات شرری 061617

 111/061/66 111/111/2 1 111/061/09 پروژه تعایر و نگرداری ماشین آالت و وسائد نقلیس 541210

 سدید
پروژه احداثج تنریز و تکایل ای تگاه میانی و 

 دفوگاه پ ااند جنوورد
1 1 111/511/02 111/511/02 

 666/126/651 666/566/61 666/566/61 666/126/651 جمع
 



 فیاهاجین  4/1/99 مهور   تهوافقی  صورتنل هس شررداری درخصهوص   1/1/99مور   12019/01/0299نامس شااره  -1

در واقهع   0-8-0156-0190-11جا کد نوسهازی   6/417/0پالک ثبتی مالک ملک  آقای منید مومن زادهو  شررداری

تعیین تکلیف درخصوص قدرال رم مبوی جر خیاجان طالقانی شرقیج کوچس شرید مرتضوی نبش کوچس شرید دستپاک 

طهی  جا توسهس جهس   و سل س مررحج شورا پس از جررسی و تبادل نظر ج موضوع در مترمرجع 85/42شررداری جس م اح  

 4/1/99)صورتنل هس تهوافقی مهور     ر جا توافق مذکور اسرای طرح تفصیلی و جازگشایی معاج ضرورت اننام شده وشدن فرایود 

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

 .جود

 فیاهاجین  66/5/99 مهور   تهوافقی  صورتنل سشررداری درخصوص  4/1/99مور   16217/01/0299نامس شااره  -7

در واقهع   10-12-05-19-10جها کهد نوسهازی     964/716/6پهالک ثبتهی   مالک ملک  آقای پدرام تفضلیو  اریشررد

تقاضهای تعیهین تکلیهف درخصهوص تفکیهک      مبوهی جهر    08پهالک   01خیاجان فردوسیج خیاجان ساروریج ساروری 

نامهس کایتهس فوهی جهس      و 20/4/94آپارتاان جس دو واحد تناری و یک واحد م کونیج دارای صورتنل س توافقی مهور   

طهی  جا توسس جهس  و سل س مررحج شورا پس از جررسی و تبادل نظر ج موضوع در 04/5/94/الف مور  64186/26شااره 

 66/5/99)صورتنل س توافقی 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  ضواجد و مقررات شررسازی پیوس ( 

 .جود

 فیاهاجین  65/5/99 مهور   تهوافقی  صورتنل سشررداری درخصوص  5/1/99مور   16571/01/0299نامس شااره  -8

در واقهع   4-65-011-021-0جا کد نوسازی  019/070/6پالک ثبتی مالک ملک  خانم شررجانو ح ن پورو  شررداری

 85/42تعیین تکلیف درخصوص قدرال رم شررداری جهس م هاح    مبوی جر میدان امام رضاج کوچس سوب هتل آساان 

 ضرورت اننام شده وطی شدن فرایود جا توسس جس و سل س مررحج شورا پس از جررسی و تبادل نظر ج موضوع در مترمرجع

جا رعای  ضهواجد و مقهررات   پیوس (  65/5/99)صورتنل س توافقی مور  ازگشایی معاجر جا توافق مذکور اسرای طرح تفصیلی و ج

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

 فیاهاجین  21/4/99 مور  توافقی صورتنل سشررداری درخصوص  06/1/99مور   14641/01/0299نامس شااره  -9

 17-48-211-988-0جا کد نوسازی  4970/0121/055/6پالک ثبتی مالک ملک  آقای موصور لوگر مرادو  شررداری

قدرال هرم   %1/5درخواسه  پرداخه    مبوهی جهر   متهری   61متهری و   64در شررک حکا  کوی پزشکان نبش واقع 

طی شدن جا توسس جس و جررسی و تبادل نظر سل س مررحج شورا پس از ج موضوع در مترمرجع 26/8شررداری جس م اح  

پیوس (  21/4/99)صورتنل س توافقی مور  اسرای طرح تفصیلی و جازگشایی معاجر جا توافق مذکور  ضرورت اننام شده وفرایود 

 .اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه معتبر خواهد جودجا رعای  ضواجد و مقررات شررسازی 

 فیااجین 21/4/99 مور  توافقی صورتنل سشررداری درخصوص  06/1/99مور   14647/01/0299نامس شااره  -01

در واقهع   10-04-0165-0021-11جا کد نوسازی  5/2/0151/0پالک ثبتی مالک ملک  خانم مریم جدریو  شررداری

تقاضهای واگهذاری اضهافس ارض جهس     مبوی جر خیاجان شرید جرشتی شاالیج خیاجان شرید قرجانی سوب ح یویس گرایلی 

اننهام  طی شدن فرایود جا توسس جس و سل س مررحج شورا پس از جررسی و تبادل نظر ج موضوع در مترمرجع 4/6م اح  

جها رعایه    پیوسه (   21/4/99)صورتنل س توافقی مهور   اسرای طرح تفصیلی و جازگشایی معاجر جا توافق مذکور  ضرورت شده و

 .اعالم موافق  ناودج این توافق از تاریخ اجالغ جس مدت سس ماه معتبر خواهد جودات شررسازی ضواجد و مقرر



ثب  شده در دجیرخانس شهورا درخصهوص درخواسه  آقهای اجهراهیم       01/1/99/ش مور  0674/5/99نامس شااره  -00

 س مررحج شورا پهس از  عضوی  در کای یون ورزش و سوانان در سلامانی عضو محترم شورای اسالمی شرر مبوی جر 

 اعالم موافق  ناود.مذکور در کای یون و اجراهیم امانی  آقایان جران سباریجررسی و تبادل نظر جا عضوی  

کای یون ورزش و سوانان درخصوص تیم داری شررداری و شورای  67/2/99مور   80صورتنل س شااره  0جود  -06

ج والیبال و کشتی در سل س مررحج شورا پهس از جررسهی و تبهادل    اسالمی شرر جنوورد در سس رشتس پرطرفدار فوت ال

نظر ضان اعالم موافق  جا کلیات موضوعج مقرر ناود جرنامس اسرایی تیم داری در رشتس های ذکر شدهج سره  تصهایم   

 گیری نرایی جس شورای اسالمی شرر ارسال گردد.

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

 جود مصوجس جس تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شرر رسید(. 06 )این صورتنل س در قالبدستگاه های ذیوفع الزم االسراس . 

 جا ذکر صلوات جر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتاس یاف . 04:11سل س ساع    

 


