
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 1/11/99مورخ  184شماره  صورتجلسه رسمي
الواع   الوتی  سوی ا دووادس  ل شوبر ور الویمی  شوواای ا شو 10:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم  مووا  اوز یک دبی 

 دا محل الالن  لسات شواا تشکیل گردید. 1/11/99

ضورین    ووی اا  لسی وا تیوت آیاتی چدد از کیم ا... مرید آغاز و الپس اییس شواا آقای وبتن  باای ضتن خیر مقدم 

دوواد و  تورم ور شوبرداا مح عوی  هوادی زاا تورم و دا  لسی کی وا اضوا مبتان دعوت شده وی  لسی آقای مبددس  عواویین مح م

شوبرداا  عوی  دودس زاا هتچدین گرامیداش  مداالبتبای ایام هفتیس مواادی اا وا موضوع  لسی مطرح یتودید و دا ادامی آقای مب

 شبرداای و الازمایبای تاوعی اا وی  لسی ااائی یتودید 1400محترم وردواد الیحی پیشدبادی وود ی الال 

 پس از وراالی و تبادل یظرس تصتیتاتی وشرح ذیل اتخاذ گردید: الپس ایاال  شواا وا طرح و قرائ  یامی ها 

 شبرداای فیتاوین 6/10/99 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  29/10/99موا   106284/10/1399یامی شتااه  -1

اه  دب الولی واقع دا ضلع  دوب فرودگ 1-19-1096-1030و آقای شیرزاد محتدپوا مالک ملک قولدامی عادی و وا کد یوالازی 

صووص  یود داخ یوین تکل سواا  12وحران اااضی تفکیکی  تالی مبدی ور داخواال  تع ووی م شوبرداای  سوب    012/21% قداال

شوده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر مترمروعس موضوع دا  ا ورای  ضوروات ایرام 

پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  6/10/99)صواترلسی توافقی موا  ذکوا طرح تفصیلی و وازگشایی معاور وا توافق م

 .اعیم موافق  یتودس این توافق از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وود

 شبرداای فیتاوین 12/9/99 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  29/10/99موا   106288/10/1399یامی شتااه  -2

ای علی اصغر ترکایلو مالک ملک واقع دا  اده مشبد اوتدای واودی پااک  دگلی واواامان مبدی ور داخواال  تقاضای معوض و آق

ظور مترمروع الرقفل غرفی تراای وی شبرداایس موضوع دا  12دا قبال واگذاای  ووا و  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل ی

مووا  ا رای طرح تفصیلی و وازگشایی معاور وا توافق مذکوا  تضروا ایرام شده وطی شدن فرایدد تو ی وی  )صواترلسی توافقی 

بور پیوال ( وا اعای  ضواوط و مقراات شبرالازی  12/9/99 مواه معت الوی  مودت  ووی  وویغ  اعیم موافق  یتودس این توافق از تاایخ ا

 .خواهد وود

 شبرداای فیتاوین 6/10/99 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  29/10/99موا   106273/10/1399یامی شتااه  -3

واقع دا  01-19-1109-1041و وا کد یوالازی  137قطعی  5107/1636/155و خای  معصومی خداشاهی مالک ملک پیک ثبتی 

صووص  یود داخ یوین تکل ضوای تع الو  تقا وور داخوا سوب  6/5ضلع شرق شبرک اکت  اااضی تفکیکی وبداای مبدی  قودا ال  %

دود وا تو ی وی و  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر مترمروعس موضوع دا  20/11اا  شبرداای وی مس شودن فرای طی 

پیوال ( وا اعای   6/10/99)صواترلسی توافقی موا  ا رای طرح تفصیلی و وازگشایی معاور وا توافق مذکوا  ضروات ایرام شده و

 .افق از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد ووداعیم موافق  یتودس این توضواوط و مقراات شبرالازی 

 شبرداای فیتاوین 17/9/99 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  29/10/99موا   106279/10/1399یامی شتااه  -4

س قطعی واقع دا خیاوان کشاوازس اااضی موالوم وی آشوایان 4399/155و آقایان گل محتد و محتد کتالی مالک ملک پیک ثبتی 

الوی و داصد قداالسب  شبرداایس موضوع دا  5/43مبدی ور تقاضای تعیین تکلید داخصوص  16 پوس از ورا  لسی مطرحس شواا 

)صواترلسی ا رای طرح تفصیلی و وازگشایی معاور وا توافق مذکوا  ضروات ایرام شده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و تبادل یظر 

الوی عای  ضواوط و مقراات شبرالازی پیوال ( وا ا 17/9/99توافقی موا   مودت  اعیم موافق  یتودس این توافق از تاایخ اویغ وی 

 .ماه معتبر خواهد وود

شبرداای داخصوص معرفی و تفویض اختیاا شبرداا محترم مبدی ور اق  1/11/99موا   107195/10/1399یامی شتااه  -5

دووان امضاء االداد مالی وی آقایان محسن هادی زاده وعدوان ای خوری  وع هوادی ف قوای  شوبری و آ ووازآفریدی  یس الازمان عتران و 

 مسئول اموا مالی الازمان مذکوا دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر وا داخواال  شبرداای اعیم موافق  یتود.



اق  شبرداا محترم مبدی ورشبرداای داخصوص معرفی و تفویض اختیاا  1/11/99موا   107197/10/1399یامی شتااه  -6

امضاء االداد مالی وی آقای محتد موفق وعدوان اییس الازمان فرهدگیس ا تتاعی و وازشی و خای  زیدب وعدوان مسئول اموا مالی 

 الازمان مذکوا دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر وا داخواال  شبرداای اعیم موافق  یتود.

دود  محترم داخصوص اعیم یظر فرمایداای 29/10/99موا   2999/1/4121یامی شتااه  -7  1هیات محترم تطبیق داخصوص و

یوون  500مساعدت مالی وی واشگاه فرهدگی ایتظاا وردواد وی مبلغ شواا وا موضوع  21/10/99موا   183 صواترلسی شتااه  میل

الویدگی دا مردداً دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر ور مص ایالس الو  اا واع و ا یوده و داخوا ووی خود اصراا واز

 شواای محترم ال اختیف االتان اا خواالتاا می واشد.

دود  محترم داخصوص اعیم یظر فرمایداای 29/10/99موا   2999/1/4121یامی شتااه  -8  5هیات محترم تطبیق داخصوص و

لوغ مساعدت مشواا وا موضوع  21/10/99موا   183 صواترلسی شتااه  الی وی گروه کوهدوادی  ایبازان و معلولین االتان وی مب

الو  اا واع و  میلیون ایالس 200 یوده و داخوا مردداً دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر ور مصووی خود اصراا واز

 االیدگی دا شواای محترم ال اختیف االتان اا خواالتاا می واشد.

دود  محترم داخصوص اعیم یظر فرمایداای 29/10/99موا   3000/1/4121یامی شتااه  -9  4هیات محترم تطبیق داخصوص و

پوس از  سشواا وا موضوع داخواال  آقای محتود موادی 14/10/99موا   182 صواترلسی شتااه  مردداً دا  لسی مطرحس شواا 

یوده و داخ شوواای وراالی و تبادل یظر و وا تو ی وی شرایط خاص یامبرده ور مصووی خود اصراا واز الویدگی دا  الو  اا واع و ا وا

 محترم ال اختیف االتان اا خواالتاا می واشد.

 1400وود ی پیشدبادی الال  تلفیقی الیحی ااایی خصوصشبرداای دا 20/10/99موا   103560/10/1399یامی شتااه  -10

گوااای  ووی وا تو ی دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر و یالیحی پیوالت وشبرداای وردواد و الازمایبای واوستی  ور

کتیسیون وریامیس  29/10/1399موا   172صواترلسی شتااه  1االتداد ودد   لسات متعدد دا کتیسیویبای تخصصی شواا و وی

 شبرداای وردواد و الازمایبای تاوعی وا شرح ذیل اعیم موافق  یتود. 1400یی گذاای وا وود ی الال وود ی و الرما

 هااا ایال می واشد کی شامل:  000/000/200/4شبرداای وردواد و الازمایبای تاوعی وی مبلغ 1400وود ی الال  -

 هااا ایال 000/000/200/4             تع کل داآمدها  -

 هااا ایال 000/400/952/1            دی ایاعتبااات های -

 هااا ایال  000/600/754/1            تتلک دااایی های الرمایی ای -

  هااا ایال  000/000/493                تتلک دااایی های مالی  -

وورای آزادی  27/10/99موا   105854/10/1399یامی شتااه  -11   شبرداای داخصوص مساعدت مالی  ب   شن گلریاان 

یود وود وی  11قدیتی ترین زیدایی و تعداد  حول اد یوال از م یوون ا صود میل لوغ یک ووی مب تود  یفر از وایوان زیدایی وا  رای  غیر ع

شوتااه  2و وی االتداد ودد اا پس از وراالی و تبادل یظر الامایدهی و کتک وی اقشاا آالیب پذیر دا  لسی مطرحس شو سوی  صواترل

 وا داخواال  شبرداای اعیم موافق  یتود. کتیسیون وریامیس وود ی و الرمایی گذاای  29/10/99موا   172

قوات وو شبرداای دا خصوص اعتال  29/10/99موا   106305/10/1399یامی شتااه  -12  ثب  عتلکرد داآمد و هایدی تواف

صواترلسی  3و وی االتداد ودد  و تبادل یظر دا  لسی مطرحس شواا پس از وحث و وراالی 1399وازگشایی ها دا تفریغ وود ی الال 

 وا داخواال  شبرداای اعیم موافق  یتود. کتیسیون وریامیس وود ی و الرمایی گذاای 29/10/99موا   172شتااه 

تطبیق  محترم هیات اعیم یظرایداا محترم شبرالتان وردواد داخصوص فرم 25/10/99موا   2970/1/4121یامی شتااه  -13

دووود  صووووص و شوووتااه  2داخ سوووی  هوووای شوووواا  11/10/99مووووا   181صواترل شوووتااه  فوووی  صووویح تعر ضووووع ا ووووا مو

شبرداای دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر  1400الال دفترچی عوااض محلی  5،7،13،14،15،22،24،25،28

 اعیم موافق  یتود.  دا دفترچی عوااض محلی شبرداای اصیح تعرفی های مذکوا ظر فرمایداای محترم وااعتال ی وا

شبرداای داخصوص افتتاح اساب دا صددوق کااآفریدی امید  ب  اخذ  15/10/99موا   101956/10/1399یامی شتااه  -14

ووود دا  9/9/99موا   176لسی شتااه صواتر 15دا ودد  تسبییت وازالازی اتوووالبای داون شبری کی قبیً الویده  وی تصویب ا



دود  و تبادل یظر  لسی مطرحس شواا پس از وحث و وراالی الوتداد و شوتااه  3و وی ا قوی  سوی تلفی  22/10/99مووا   171صواترل

 وا افتتاح اساب شبرداای دا صددوق کااآفریدی امید اعیم موافق  یتود. کتیسیون های ششگایی

ووا ادااه  15/10/99موا   101958/10/1399یامی شتااه  -15 شبرداای داخصوص تفاه  یامی الازمان اتل و یقل واا و مسافر 

شواا   1000خرید  داخصوصآموزش و پرواش االتثدایی  الوتثدایی و  عدد کاات ولیط الکتروییکی توالط ادااه آموزش و پرواش ا

اوز کاای  ب  االتفاده و تردد دایش هر الفر دا  2 و مسافر وی ازای هر یفر توالط الازمان اتل و یقل واا ی مذکواکااتبا اایگان

دود و وی االتداد س دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر وردواد معلول محترم آموزان شوتااه  4و قوی  سوی تلفی صواترل

 ( اعیم موافق  یتود.1400اد دا طول الال تحصیلی )خرد فوق وا تفاه  یامی کتیسیون های ششگایی 22/10/99موا   171

شووتااه  -16 مووی  پووااک  1/11/99موووا   95570/10/1399یا شووده دا  روواد  الووتخر ای کووااوری ا یوور  صوووص تغی  شووبرداای داخ

کوااوری  یور  ووا تغی وش قااداش )موصوف وی وایوان( موضوع دا  لسی مطرحس شواا پس از وراالی و تبادل یظر ضتن اعیم موافق  

الوان و االتخر مذکواس مقرا یتود  الوی آ سوبیل دا دالتر دوین ت شبرداای وا فضاالازی پیرامون االتخر و تبدیل آن وی آودتا و هتچ

 تکتیل اوشدایی مسیرهای مدتبی وی آودتا و دا اختیاا قراا دادن فضای مرووطی وی عتوم شبرویدان اقدام یتایدد.

  وا ذکر صلوات ور پیامبر عظی  شأن االیم خاتتی یاف . 14:00 لسی الاع    
 


