
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 32/66/99مورخ  761صورتجلسه رسمي شماره 

یوز یکشر،ب  مروی     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترر  ورویای امر می ورجر رد،رویده رلمر  یمر ی مراع           

 ییامر  وویا تشکیل وده رلم  را ت وت آیاتی چ،د از ک   ا... مدیرد آاراز و مر       رلماتدی محل مالن  32/10/99

دمتوی رلم  یا قرائ  و پر  از   هض ن خیر مقد  ر  حاضرین دی رلم  و گرامیداو  ایا  هفت آقای رج ن ربایی وویا 

 رریمی و تبادل نظر تص ی اتی رشرح ذیل اتخاذ گردید:

ثب  دی دریرخان  وویا دیخصوص ک ک و مماعدت مرالی رر  مر  یورت       5/0/99/ش موی  0013/5/99نام  و ایه  -0

کشتیه والیبال رانوان و فوتمال دی رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تبادل نظرر ررا ک رک مرالی رررای تری         پرطرفدای

 کشتی مبلغ پ،ج میلیاید ییاله والیبال رانوان یک میلیاید ییال و فوتمال یک میلیاید ییال اع   موافق  ود. 

وجردایی دیخصوص اص حی  رودر  ر  رج  ضرویت خرید نر  افزای  32/0/99موی   01420/01/0299نام  و ایه  -3

ثب  تخلفات یان،دگی و نیز اعتبای موید نیاز ررای تع یر و نگجدایی ار،ی  مطح وجر و نیاز ر  اختصاص اعتبای رج  ارایه 

ه موضوع دی رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و می ی تریلر را تور  ر  انتقال دف،گاه زرال  ر  ایمتگاه ردید دی ندف آراد

 تبادل نظر را دیخوام  وجردایی را یعای  آیین نام  مالی اع   موافق  ن ود.

 کد و عنوان خدمت
ردیف 

 بودجه
 عنوان ردیف بودجه

مبلغ بودجه 

 مصوب
 مبلغ افزایش مبلغ کاهش

مبلغ بودجه 

 )ارقام به هزار ریال(اصالحي 

 111/511/9 1 111/111/01 111/511/31 واگذایی خدمات وجری 031311 یف  و یوب وجری 31210
ر ع آویی و  31213

 ح ل زرال  و نخال 
 111/111/91 111/111/05 1 111/111/12 واگذایی خدمات وجری 031311

احداث و تومع  مراکز  41110

 مکانیزه ک،ترل ترافیک
پروژه اررای طرح رامع ح ل و نقل و  4111012

 مایر مطالعات مصوبترافیک و 
111/111/3 111/511/0 1 111/511 

احداث و تومع  مراکز  41110

 مکانیزه ک،ترل ترافیک
4111010 

پروژه اررای میمت  ای تی 

 اس  ومرکز ک،ترل ترافیک
111/111/3 1 111/111/05 111/511/2 

لک  گیریه  41310

ترمی  و نگجدایی 

 آمفال  و ار،ی 
4131013 

نگجدایی ار،ی  و پروژه تع یرات و 

 تامیمات و مبل ان وجری
111/111/25 1 111/111/2 111/111/21 

 111/511/049 111/511/09 111/511/09 111/511/049 ر ع کل

 

وجردایی دیخصوص انتصاب آقای مید مح د فاط ی رع،وان معاون و  33/0/99موی   01411/01/0299نام  و ایه  -2

 00آیاممتانجا دی رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تبادل نظر و را تور  ر  تبصره ذیل مراده  ممئول اموی مالی مازمان 

 امام،ام  آیاممتانجا را یعای  مقریات ادایی و مالی وجرداییه اع   موافق  ن ود.

یی وجردایی دیخصوص قرایداد پروژه ط ی مفید فی مرارین ورجردا   31/5/99موی   50544/01/0299نام  و ایه  -4

رد،وید و ورک  آییا رجش ورق مب،ی رر احداث اعیان دی تراز م،فی و مثب  )زیرمطحی و یومطحی( دی محل م ر عا  

مترمررع دی رلم  مطرحه وویا پر  از   3443متری حدفاصل دو رلوک ورقی و ارری پروژه ط ی مفید ر  مماح   01

ک یمیون ررنام ه رودر  و مرمای  گذایی  01/0/99موی   051صویتدلم  و ایه  3رریمی و تبادل نظر و ر  امت،اد ر،د 

 را دیخوام  وجردایی را یعای  قوانین مع ایی و وجرمازی اع   موافق  ن ود.

وجردایی دیخصوص اص حی  دی یدیف هزی،  کرد زیرمازی و آمرفال  ورجر رر      0/0/99موی   03104نام  و ایه  -5

رر  تصرویش ورویا     30/5/99موی   003صویتدلم   3میلیاید ییال آن طی ر،د  مبلغ هشتاد میلیاید ییال ک  مبلغ پ،داه

یمیده و مارقی آن ر  مبلغ می میلیاید ییال رشرح ردول ذیل دی رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تبرادل نظرر و رر     



خوام  وجردایی را ک یمیون ررنام ه رودر  و مرمای  گذایی را دی 01/0/99موی   051صویتدلم  و ایه  2امت،اد ر،د 

 یعای  مفاد آیین نام  های مرروط ه اع   موافق  ن ود.

 

 عنوان پروژه کد
مبلغ بودجه مصوب 

 99سال 
 بودجه اصالحي مبلغ افزایش مبلغ کاهش

 111/511/3 1 111/111/3 111/511/4 مطالع ه طراحی و ماماندهی ویودی مطح وجر 0122110

 1 1 111/111/5 111/111/5 تصفی  خان  دی پایکجاپروژه احداث مخزن آب و  31010114

 111/151 1 111/511 111/251/0 پروژه احداث و تدجیز مرکز نگجدایی مگجای ولگرد 31210110

 011/340/55 1 111/111/0 011/340/50 پروژه اررای روی و ردول و کانیو دی معارر مطح وجر  31113110

 111/111/5 1 111/111/0 111/111/0 طرح رامع هدای  و دفع آرجای مطحی وجرپروژه مطالع  و رازنگری  31113114

31113113 
پروژه تع یر و مرم  رویه ردول و کانیو دی معارر 

 مطح وجر )هدای  آرجای مطحی(
111/111/4 111/111/3 1 111/111/3 

 111/111/2 1 111/111/0 111/111/4 پروژه تع یر و نگجدایی ردول معارر مطح وجر  4131313

 111/111/3 1 111/111/1 111/111/01 پروژه احداث پل عارر پیاده  4131013

 111/111/03 1 111/111/1 111/111/31 پروژه احداث ماخت ان وجردایی م،طق  یک 5121010

5141310 
پروژه احداث ر،ا دی ایاضی وجردایی رج  مراوب مازی و 

 رلوگیری از خا  فرووی
111/111/05 111/511/0 1 111/511/02 

 111/111/302 111/111/21 1 111/111/322 پروژه زیرمازیه آمفال ه یوکش و لک  گیری معارر مطح وجر 4131410

 666/697/259 666/666/26 666/666/26 666/697/259 جمع کل

 

 فی رارین  00/5/99 مروی   تروافقی  صویتدلمر  وجردایی دیخصروص   33/0/99موی   01201/01/0299نام  و ایه  -0

واقع  13-12-0110-0125-11را کد نومازی  2001/055/3پ ک ثبتی مالک ملک  خان  ا،چ  گل قش قیو  وجردایی

تعیین تکلیف و پرداخ  عوایض ویود و ایزش افزوده ناوی از مشررفی   مب،ی رر  90پ ک  1خیاران مودت  3دی صادقی  

 اندرا  ورده و  طی ودن فرای،رد  را تور  ر  و پ  از رریمی و تبادل نظر رلم  مطرحه وویا موضوع دی  متریه 0ر  گذی 

ررا یعایر  ضروار  و    پیومر (   00/5/99)صویتدلم  توافقی مروی   اررای طرح تفصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  ضرویت

 .رود اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهدمقریات وجرمازی 

 فی رارین  03/3/99 مروی   تروافقی  صویتدلمر  وجردایی دیخصوص  33/0/99موی   01205/01/0299نام  و ایه  -1

-01-0111-0144-13را کد نومازی  0025/04/013/3پ ک ثبتی مالک ملک  آقای مید محمن امامی فردو  وجردایی

مترمرررع عقرش    10/35ین تکلیف دیخصروص مقردای   تقاضای تعیمب،ی رر دی رلوای معل ه انتجای خیاران پردی  واقع  13

 ضررویت  اندرا  ورده و  طی ودن فرای،رد  را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تبادل نظر موضوع دی  نشی،یه

ررا یعایر  ضروار  و مقرریات     پیومر (   03/3/99)صویتدلم  توافقی موی  اررای طرح تفصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودزی وجرما

 فی رارین  00/0/99 مروی   تروافقی  صویتدلمر  وجردایی دیخصوص  33/0/99موی   01311/01/0299نام  و ایه  -1

واقع  3-4-0100-0111را کد نومازی  4341/191/050/004/3پ ک ثبتی مالک ملک  آقای فرهاد عص تیو  وجردایی

تقاضای واگذایی ملک دی ممیر مب،ی رر  1ه پ ک 05دی خیاران اما  خ ی،ی ارریه خیاران اما  مداده فرعی ایونده واهد 

طی ودن فرای،رد  را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تبادل نظر موضوع دی  متری ر  وجردایی رد،ویده 34



را یعایر   پیوم (  00/0/99)صویتدلم  توافقی موی  ح تفصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی اررای طر ضرویت اندا  وده و

 .اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودضوار  و مقریات وجرمازی 

صویتدلمر    1دیخصروص ر،رد    فرماندایی محتر  دیخصوص اعر   نظرر   33/0/99موی   0521/0/4030نام  و ایه  -9

و یدیف  011ردول تخفیف دی عوایض ایزش معام تی ک یمیون ماده  0وویا موضوع یدیف  01/0/99موی   005و ایه 

ردول تخفیف دی عوایض پیش  ویی یا مددداً دی رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تبادل نظر و را تور  رر  وررای     2

یدیرف   3کرونا و تمجیل دی پرداخ  عوایضات وجردایی ررای وجروندان رررای   مخ  اقتصادی و ویوع ری ایی م،حوس

 اصرای ویزیده و دیخوام  ایراع و یمیدگی دی وویای محتر  حل اخت ف امتان یا خوامتای می راود.ذکر وده 

ورجردایی دیخصرروص پیشر،جاد افرزایش مبرالغ ایزش معررام تی      01/0/99مروی    02231/01/0299نامر  ور ایه    -01

ماده صد قانون وجرداییجا ر  رج  عد  راز داینردگی از تخلفرات مراخت انی و از طرفری ررا       00ماخت ان موضوع تبصره 

تور  ر  افزایش نر  فروش عرص  و اعیان ماخت انجای احداثی و ه چ،رین پرایین ررودن تعرفر  مبلرغ ایزش معرام تی       

 3ه وویا پ  از رریمی و تبادل نظر و رر  امرت،اد ر،رد    ماخت ان و عد  تعادل م،طقی فی مارینه موضوع دی رلم  مطرح

ک یمیونجای تخصصی وویاه را دیخوام  وجردایی را یعای  قوانین و ضوار  مرروط  اع    15صویتدلم  تلفیقی و ایه 

 موافق  ن ود.

( 99رایی )وجردایی دیخصوص ت دید زمان تعیین وده قبلی تا آخر مال  33/0/99/  ح موی  011/9نام  و ایه  -00

محل  مصوب متاد توان ،د مازی  32دیخصوص مفاد مصورات قبلی وویا مب،ی رر اع ال عوایض ویود ر  محدوده ام ک 

مکونتگاه های ایر یم ی و ایکان محل  را ررارر مفاد مصورات ار غ وده دی رلم  مطرحه وویا پر  از رریمری و تبرادل    

ر،رد  دی حل مشک ت مح ت ک  ررخویدای را ت دید مفاد مصورات قبلری )  نظر را تور  ر  ورای  مخ  اقتصادی و تمجیل

تا آخر مرال ررایی   ( 00/2/99موی   051صویتدلم  و ایه  3و ر،د  34/0/99موی   043صویتدلم  و ایه  2ه ر،د 35/03/91موی   041صویتدلم  و ایه  03

 ( اع   موافق  ن ود.99)

مومو  ر  وویاهای وجر و یومتای مرامر کشوی و تبصره های ذیل آن ررای وجردایی و کلی  دمتگاه  91* یعای  ماده 

 ر،د مصور  ر  تأیید اعضای محتر  وویای ام می وجر یمید(. 00 )این صویتدلم  دی قالشهای ذی،فع الز  االررام . 

  ن ام   خات   یاف .را ذکر صلوات رر پیامبر عظی  وأ 04:11رلم  ماع    


