
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 9/4/1422مورخ  012شماره  صورتجلسه رسمي
شالربم مالور    چ ارروز  01:11سالاع    پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالممی شال ر نورالوردل هلرالم رسال ی     

 در محل سالن ه ایش شورا تشکیل گردید. 9/4/0411

هلرم نا تموت آیاتی چرد از کمم ا... موید آغاز و سپس رییس شورا آقای م ردس مح دی ض ن خیر مقدم نم حاضرین در  

هلرم کم نا حضور م  ان دعوت شده نم هلرم آقای م ردس هالادی زارعالی شال ردار محتالرم نورالورد و منالاوتین محتالرم و        

  ل مطرح گردید.مواردی نشرح ذیه چرین گرامیداش  مراسبت ای ایام هفتم 

 قی الانین  85/3/0411 مالور   تالواققی  صورتولرالم درخصوص ش رداری  5/4/0411مور   84412/01/0411تامم ش اره  -0

کوچم  88هواداالئ م واقع در  10-88-0144-018811قولرامم عادی نا کد توسازی  مالک ملکآقای ن رام عفتی و  ش رداری

 4درخواس  تقاضای تنیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نم محدوده طبق تبصره نر دل اتگیز س   چپ قبل از سالن مبری 

طالی شالدن   نا توهالم نالم   و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظر موضوع در ماده واحد قاتون تنیین وضنی  اممکل 

نا پیوس (  85/3/0411تواققی مور   )صورتولرماهرای طرح تفصیلی و نازگشایی منانر نا تواقق مذکور  ضرورت اتوام شده وقرایرد 

 .اعمم مواقق  ت ودل این تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نودرعای  ضوانط و مقررات ش رسازی 

 قی الانین  85/3/0411 مالور   تالواققی  صورتولرالم درخصوص ش رداری  7/4/0411مور   85005/01/0411تامم ش اره  -8

خیانان هواداالئ مل واقع در  0-88-0122-010111قولرامم عادی نا کد توسازی  مالک ملکآقای سلی ان توروزی و  ش رداری

ماده واحد قالاتون تنیالین    4درخواس  تنیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نم محدوده طبق تبصره نر مبری  89هواداالئ م 

 ضرورت اتوام شده وطی شدن قرایرد نا توهم نم و تبادل تظر  هلرم مطرحل شورا پس از نررسی وموضوع در وضنی  اممک ل 

نالا رعایال  ضالوانط و مقالررات     پیوس (  85/3/0411)صورتولرم تواققی مور  اهرای طرح تفصیلی و نازگشایی منانر نا تواقق مذکور 

 .اعمم مواقق  ت ودل این تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نودش رسازی 

 قی الانین  07/3/0411 مالور   تالواققی  صورتولرالم درخصوص ش رداری  2/4/0411مور   85874/01/0411تامم ش اره  -3

متالری  38خیانالان  واقالع در   0-81-0132-011911قولرامم عادی نا کد توسازی  مالک ملکآقای ولی دادقرمائی و  ش رداری

مالاده   4پرداخ  عوارض ورود نم محدوده طبق تبصره  درخواس  تنیین تکلیف ونر مبری  31ش دا قرعی هوادیم هواداالئ م 

طی شالدن قرایرالد   نا توهم نم و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظر موضوع در واحد قاتون تنیین وضنی  اممک ل 

نا رعای   ( پیوس 07/3/0411)صورتولرم تواققی مور  اهرای طرح تفصیلی و نازگشایی منانر نا تواقق مذکور  ضرورت اتوام شده و

 .اعمم مواقق  ت ودل این تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نودضوانط و مقررات ش رسازی 

 قی الانین  0/8/0411 مالور   تالواققی  صورتولرالم درخصالوص  ش رداری  7/4/0411مور   84947/01/0411تامم ش اره  -4

 8073اصلی مفروز و موالزی شالده از    070قرعی از  8849نا پمک ثبتی  مالک ملکآقایان علی و مح د گلزاری و  ش رداری

درخواس  تنیین تکلیالف مرالاح    نر خیانان تیایش زمیر ای گلزاری مبری واقع در  7-42-33-31-0اصلی و نا کد توسازی 

نا توهم نم و ر هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظموضوع در مرکوتی مالک و قطنم مشترک نین مالک و ش رداریل 

 0/8/0411)صورتولرم تواققی مالور   اهرای طرح تفصیلی و نازگشایی منانر نا تواقق مذکور  ضرورت اتوام شده وطی شدن قرایرد 

 .اعمم مواقق  ت ودل این تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نودنا رعای  ضوانط و مقررات ش رسازی پیوس ( 

 قی الانین  3/3/0411 مالور   تالواققی  صورتولرالم درخصالوص  ش رداری  8/4/0411مور   83333/01/0411تامم ش اره  -5

واقع در  0-83-0124-0178و نا کد توسازی  8315/023/070/8نا پمک ثبتی  مالک ملکآقای قرناتنلی شرقی و  ش رداری

 4درخواس  تنیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نم محدوده طبالق تبصالره   نر مبری  48پمک  37خیانان ناقرخانل ناقرخان 

طالی شالدن   نا توهالم نالم   و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظر موضوع در ماده واحد قاتون تنیین وضنی  اممکل 



نالا  پیوسال (   3/3/0411مور   )صورتولرم تواققیاهرای طرح تفصیلی و نازگشایی منانر نا تواقق مذکور  ضرورت اتوام شده وقرایرد 

 .اعمم مواقق  ت ودل این تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نودرعای  ضوانط و مقررات ش رسازی 

 قی الانین  07/3/0411 مالور   تالواققی  صورتولرالم درخصوص ش رداری  3/4/0411مور   84757/01/0411تامم ش اره  -3

محلالم  واقالع در   0-83-0170-018311قولرامم عادی نا کالد توسالازی    مالک ملکآقای مح د ناقر علی مح دی و  ش رداری

مالاده   4درخواس  تنیین تکلیف و پرداخ  عوارض ورود نم محدوده طبق تبصره نر متری مبری  3کوچم  8ناقرخانل ناقرخان 

طی شالدن قرایرالد   نا توهم نم و ز نررسی و تبادل تظر هلرم مطرحل شورا پس اموضوع در واحد قاتون تنیین وضنی  اممک ل 

نا رعای  پیوس (  07/3/0411)صورتولرم تواققی مور  اهرای طرح تفصیلی و نازگشایی منانر نا تواقق مذکور  ضرورت اتوام شده و

غ نم مدت سم مالاه  اعمم مواقق  ت ودل این تواقق از تاریخ انم و مشروط نم رای مثب  ک یتم قری ضوانط و مقررات ش رسازی

 .منتبر خواهد نود

 قی الانین  01/3/0411 مالور   تالواققی  صورتولرالم درخصوص ش رداری  3/4/0411مور   84752/01/0411تامم ش اره  -7

اراضی سوهاتی میالدان امالام   واقع در اصلی  070قرعی از  030نا پمک ثبتی  مالک ملکآقای مرصور آریا و شرکا و  ش رداری

موضالوع در  ل 9219975241711912درخواس  ملک منوض درخصوص خرالارت وارده نرانالر دادتامالم شال اره     نر رضا مبری 

اهالرای طالرح تفصالیلی و     ضالرورت  اتوام شده وطی شدن قرایرد نا توهم نم و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظر 

اعالمم مواققال    نا رعای  ضوانط و مقررات ش رسازی پیوس (  01/3/0411)صورتولرم تواققی مور  نازگشایی منانر نا تواقق مذکور 

 .ت ودل این تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نود

 قی الانین  07/08/0399 مالور   تواققی صورتولرمدرخصوص ش رداری  5/4/0411مور   84850/01/0411تامم ش اره  -2

واقع  18130147010511و نا کد توسازی  7537/058/050/034نا پمک ثبتی  مالک ملکآقای اس اعیل ناقری و  ش رداری

موضوع در درخواس  تنیین تکلیف عوارض ورود نم محدوده خدماتیل نر مبری   32پمک  3/3خیانان ش رک شاهدل شاهد در 

اهالرای طالرح تفصالیلی و     ضالرورت  اتوام شده وطی شدن قرایرد نا توهم نم و هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظر 

اعمم مواققال   نا رعای  ضوانط و مقررات ش رسازی پیوس (  07/08/0399)صورتولرم تواققی مور  نازگشایی منانر نا تواقق مذکور 

 .ت ودل این تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نود

 قی الانین  07/08/0399 مالور   تواققی رتولرمصودرخصوص ش رداری  3/4/0411مور   84754/01/0411تامم ش اره  -9

و نالالا کالالد توسالالازی  07/085نالالا پالالمک ثبتالالی مالالالک ملالالکآقالالای نالالرات مح الالد ولالالی تالال اد قالالاروهی و شالالرکا   و  شالال رداری

مطالرحل  هلرالم  موضوع در درخواس  تغییر کارنری و تفکیکل نر اتت ای خیانان پ وهش مبری واقع در  18800153011011

اهرای طرح تفصیلی و نازگشایی منانر نالا   ضرورت اتوام شده وطی شدن قرایرد نا توهم نم و شورا پس از نررسی و تبادل تظر 

اعمم مواقق  ت ودل این تواقق از نا رعای  ضوانط و مقررات ش رسازی پیوس ( 07/08/0399)صورتولرم تواققی مور  تواقق مذکور 

 .ه منتبر خواهد نودتاریخ انمغ نم مدت سم ما

 قی الانین  89/8/0411 مالور   تواققی صورتولرمدرخصوص ش رداری  5/4/0411مور   84855/01/0411تامم ش اره  -01

واقالع در   18140112011010و نالا کالد توسالازی     222/0033/034نا پمک ثبتالی   مالک ملکآقای تاصر یزداتی و  ش رداری

هلرم موضوع در درخواس  تنیین تکلیف تغییر کارنری از مرکوتی نم تواریل نر مبری  00خیانان ش رک شاهدل تبش شاهد 

اهرای طرح تفصیلی و نازگشالایی   ضرورت اتوام شده وطی شدن قرایرد نا توهم نم و مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظر 

اعمم مواقق  ت الودل ایالن   ات ش رسازی نا رعای  ضوانط و مقررپیوس (  89/8/0411)صورتولرم تواققی مور  منانر نا تواقق مذکور 

 .تواقق از تاریخ انمغ نم مدت سم ماه منتبر خواهد نود



ش رداری درخصوص درخواس  هانوایی اعتبار نودهم نا عرای  نم لزوم  2/4/0411مور   85432/01/0411تامم ش اره  -00

تک یل پارک ش رک قرهرگیان و ک بود اعتبار ه   تک یل روتد پروژهل موضوع در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل 

 )مبالغ به هزار ریال(     ل اعمم مواقق  ت ود. تظر نا درخواس  هانوایی اعتبار نودهم نشرح هدول ذی
 

 مبلغ بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش مبلغ مصوب عنوان پروژه کد پروژه ردیف

0 81010110 
پروژه طراحیل احداثل تک یلل تو یز و 

 ن رازی پارک ای سطح ش ر
111/111/09 111/511/4 1 111/511/83 

 111/511/45 111/511/4 1 111/111/51 دریاچم پارک نش قارداشپروژه تک یل  81018114 8

 222/222/99 222/022/4 222/022/4 222/222/99 جمع کل

 

ش رداری نا موضوع درخواسال  هانوالایی اعتبالار نودهالم و مواققال  نالا        2/4/0411مور   85473/01/0411تامم ش اره  -08

اسالتاتداری محتالرم    7/4/0411مالور    4139/00/40تامم شال اره   3/4/0411صورتولرم مور   89ماموری ل نا عرای  نم نرد 

   اهرایی ت ودن موضوع خواهر خواتدگی ش ر نورورد خراسان ش الی درخصوص هلرم ه اهرگی سفر نم ارمررتان و نم ه

نا ش ر ایروان یا یکی از ش رهای ه تراز ارمررتان ه راه نا اقراد الزم از حوزه مدیری  ش ری و تیز هانوایی اعتبار نودهم در 

یی قر مناوت  توسنم مدیری  و )آقایان هادی زارعی ش ردار نوروردل مرصور طمتفر از مدیران ش ری  3اعزام و  )هدول ذیل( این خصوص

اعالمم   درخواس  شال رداری ل موضوع در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظر نا مرانعل اح د مقدمی مدیر سرمایم گذاری(

 )مبالغ به هزار ریال(               مواقق  ت ود.
 

 اصالحيمبلغ بودجه  مبلغ کاهش مبلغ افزایش مبلغ مصوب عنوان  کد پروژه ردیف

 111/111/0 1 111/711 111/311 ماموری  خارهی 081018 0

 111/431/52 111/711 1 111/031/59 دیون نا محل 071010 8

 222/432/09 222/022 222/022 222/432/09 جمع کل

 

آسفال  منانر ش رداری درخصوص تصویب قرارداد ت یم مصالح و روکش  9/4/0411مور   85231/01/0411تامم ش اره  -03

 0اسالتراد نرالد   م میلیارد ریال و نال  43سطح ش ر نورورد نا سازمان ه یاری ش رداری های استان و نا ترک تشریفات نم مبلغ 

آیین تامم مالی ش رداری ت ران قانل ترری نم ش رداری مراکز استات ال موضوع در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی  30ماده 

نالا   813صورتولرم ش اره  07م تفویض اختیار عقد قرارداد نا سازمان ه یاری ش رداری ها طی نرد و تبادل تظر و نا عرای  ن

 درخواس  قوق اعمم مواقق  ت ود.
تصویب قرارداد آماده سازی و لکم گیری آسفال  منالانر   درخصوصش رداری  9/4/0411مور   85259/01/0411تامم ش اره  -04

مالاده   0میلیارد ریال و نالم اسالتراد نرالد     43ش رداری های استان و نا ترک تشریفات نم مبلغ  سطح ش ر نورورد نا سازمان ه یاری

موضوع در هلرم مطرحل شورا پالس از نررسالی و تبالادل    آیین تامم مالی ش رداری ت ران قانل ترری نم ش رداری مراکز استات ال  30



نالا درخواسال     813صورتولرالم شال اره    07ش رداری ها طی نرد و نا عرای  نم تفویض اختیار عقد قرارداد نا سازمان ه یاری  تظر

 .اعمم مواقق  ت ودقوق 

تصویب قرارداد اهرای زیرسازی و آسفال  منانر سالطح   درخصوصش رداری  9/4/0411مور   85257/01/0411تامم ش اره  -05

آیالین تامالم    33ال و ناسالتراد نرالد الالف مالاده     میلیارد ری 43ش ر نورورد نا نریاد مرکن اتقمب اسممی و نا ترک تشریفات نم مبلغ 

 .اعمم مواقق  ت ودنا درخواس  قوق  موضوع در هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادل تظرمناممت ش رداری ت رانل 

خصالوص  و ارشالاد اسالممی خراسالان شال الی در     مدیر کل محتالرم قرهرال    08/3/0411مورخم  0930/0411/31تامم ش اره  -03

موقق  8109و پدید آورتده آثار شاخص هرری کم در مرانقات ه اتی کارتون آل ان  آقای عباس تاصری مقام آورح ای  از هررمرد 

 031صورتولرم ش اره  0و نم استراد نرد  شورا پس از نررسی و تبادل تظرل موضوع در هلرم مطرح لنم کرب مقام دوم گردیده اتد

مطانق آیین تامم تولیل و تشویق از مقام آوران اقالدام  ش رداری محترم مقرر ت ود هرگی و اهت اعیل ک یریون قر 5/4/0411مور  

 را نن ل آوردل اعمم مواقق  ت ود.الزم 

اتو ن ام اس خراسان ش الی درخصوص ت دید قالرارداد پالل عالانر پیالاده      03/3/0411/ام اس مور  5359/0411تامم ش اره  -07

 3/4/0411مالور    028صورتولرالم شال اره    0و نالم اسالتراد نرالد    پس از نررسی و تبادل تظالر   شورارحل اتو ن ام اس در هلرم مط

 نا ت دید قرارداد مذکور نم مدت یکرال اعمم مواقق  ت ود. ک یریون نرتاممل نودهم و سرمایم گذاری 

ده اهالاره اراضالی کشالاورزی    ش رداری درخصوص صورتولرم ک یریون مزایال  8/4/0411مور   83398/01/0411تامم ش اره  -02

 3/4/0411مالور    028صورتولرالم شال اره    8و نم اسالتراد نرالد   پس از نررسی و تبادل تظر  شورااطراف ت الرتان در هلرم مطرحل 

 نا صورتولرم مذکور اعمم مواقق  ت ود.ک یریون نرتاممل نودهم و سرمایم گذاری 

  مم خات م یاق .نا ذکر صلوات نر پیامبر عظیم شأن اس 04:11هلرم ساع  
 


