
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 6/33/89مورخ  311صورتجلسه رسمي شماره 
 6/00/89اوز یکشوب  حواخ  00:11الیعت پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترر  وواا  االمحی ورر جنوواد  لله  االیی   

دا حتل الاین  للهیت وواا ششکیل و،  لله  جی شموت یییشی نو، از الم  ا... حنی، یایز و الس  ایی  وواا می  ییر  

حق،  ج  حیمری  و گراحی،اوت ایی  هفر   دالروا لله  )صواشنلهیت الییهیونری و الییر نیح  هی( اا قرائت و پ  از جراالی 

 نظر شصییییشی جشرح ذیل اشخیذ گردی،:و شبیدل 

 فیییجی  02/01/89 حواخ شوافقی صااواشنلهاا وااررداا  دایصااو   6/00/89حواخ  001121/01/89نیح  وااییا   -0

قونویح  عید  واقع دا یییجی  دهخ،ا   2-02-00-20-0حینک حلک جی ال، نوالاایز   علیرماای یل الاال ی و یقی   وااررداا 

الیت نپ ق ع  دو  حبوی جر جراالی شقیمی  حل حشکل وررون، دا ااالری  اعییل و الرا  طرح شفصیلی و  00دهخ،ا  

ل طبق ایی 111/111/992/2حررحرجع ج  اازش  01/082مااواجو و حقراات وااررداا  و وااررالاایز  عرصاا  ج  حهاایحت   

حررحرجع لو   66ج  ایشاای  واگراا نییی، و حقرا واا، حق،اا  00/01/89حواخ  000206/0/89الیاوااویالاای اازییجی وااییا  

عبوا  از حلک جی حبلغ الیاواویالی فو  انرالر حتیالب  و جع، از پردایت ی  شوالو حینک جتهی  وررداا  ج  ایشی  واگراا  

بوا   حینک حوظف ج  اصمح الو، و پردایت اللی  عواامیت حرعلق  حلک گردد  مایوی  جع، از واگراا  امایف  ااج لو  ع  

جی شول  ج  الیاوویالی اننی  و لله  ح رح  وواا پ  از جراالی و شبیدل نظر فو  جتهای  واررداا  حی جیوا، حومور دا    

   اعم  حوافقتالرا  طرح شفصیلی و جیزگشییی حعیجر جی شوافق حرالوا جی اعییت مواجو و حقراات وررالیز ماروات  وا،  و 

 .نیود  ای  شوافق از شیایخ اجمغ ج  ح،ت ال  حی  حعربر یواه، جود

 فیییجی  09/01/89 حواخ شوافقی صااواشنلهاا وااررداا  دایصااو   6/00/89حواخ  001121/01/89نیح  وااییا   -0

-011-0260-0و  2-01-011-0260-0حینک حلک جی ال، نوالاایز   حیی،  نعییییینم حیمد ع ییی و و یقی   وااررداا 

  اوجرو  دجهری  وری، ویردل حبوی جر لبرا  یهیات دا قبیل قهیری از 00حرر  ور،ا  ور،ا جیقریی  20واقع دا  01-2

 20/081ج  حهیحت  01126/020/068حررحرجع و پمک  28/082ج  حهیحت  01112/020/068حلک دا حهیر گرا  پمک 

زحی   02/1/89حواخ  90202/00/89جی الیاوااویالاای اازییجی ج  وااییا    اییل  111/022/220/2حررحرجع حنیوعی  ج  حبلغ 

حنیوعی  ج   202/062حررحرجع واقع دا وااررک احی  یییوی  احیحت یک و پمک تبری  089حعوج وااررداا  ج  حهاایحت 

ت حررحرجع پ  از شیلک ق عی 089اییل واگراا گردد  حقرا و، حلک حعوج وررداا  ج  حهیحت  111/111/160/2حبلغ 

شوالاااو واااررداا  و پردایت حیج  انرفیوت اازش زحی  حعوج جی طلی حینکی  ج   01126/020/068و  01112/020/068

لله  ح رح  وواا پ  از اییل شوالو حینکی  جتهی  وررداا  ج  نیحبردگی  واگراا گردد حومور دا  111/162/221حبلغ 

الرا  طرح شفصیلی و جیزگشییی حعیجر جی شوافق حرالوا جی  رواتم جی شول  ج  الیاواویالی اننی  و،  و و جراالای و شبیدل نظر  

 .اعییت مواجو و حقراات وررالیز  اعم  حوافقت نیود  ای  شوافق از شیایخ اجمغ ج  ح،ت ال  حی  حعربر یواه، جود

 وررداا  فیییجی  8/01/89 حواخ شوافقی صواشنله وررداا  دایصو   6/00/89حواخ  001112/01/89نیح  وییا   -2

واقع دا یییجی  امو    0020/28/010پمک تبری  2-01-06-200-0حینک حلک جی ال، نوالیز  شرک  یینم پر  اللییینیو 

حررحرجع از واااررداا  ج  اازش  90حرر  حبوی جر شقیمااای  یری، حریم لو  ج  حهااایحت  9حیوااای  گرا  2اماااو  

جصوات حریم لو  ج  ایشی   00/1/89حواخ  18801/00/89اییل طبق الیاواویالای اازییجی ج  واییا      111/111/021/0

حررحرجع ج  ایشی  واگراا  90واگراا نییی، و حقرا وا، پ  از پردایت حبلغ فو  جتهی  وررداا   حریم لو  ج  حهیحت  

گردد و اماایف  ااج جصااوات عید  ج  حینک واگراا و حینک حوظف ج  پی یر  لرت شنییع جی پمک یود جیواا، و هی وی  

نیواای از اازش افدود  شنییع جرا  حرراپ پمک حینک جر حبوی  دفررن  عوااج حتلی حتیالااب  و شوالااو حینک ج   عوااج 

جی شول  ج  الیاوویالی اننی  و لله  ح رح  وواا پ  از جراالی و شبیدل نظر حهای  واررداا  پردایت گردد حوماور دا    

وا جی اعییت مواجو و حقراات وررالیز  اعم  حوافقت الرا  طرح شفصیلی و جیزگشییی حعیجر جی شوافق حرال ماروات  وا،  و 

 .نیود  ای  شوافق از شیایخ اجمغ ج  ح،ت ال  حی  حعربر یواه، جود



الیزحی  یااحهرینری دا  89واررداا  دایصاو  اصامحی  جودل  الیل     21/01/89حواخ  001128/01/89نیح  واییا    -2

الییهیو  جرنیح    21/01/89حواخ  022صواشنله  وییا   0جو، لله  ح رح  وواا پ  از جراالی و شبیدل نظر و ج  االروید 

 )ارقام به ریال(ل،ول ذیل اعم  حوافقت نیود.           جی اصمح دا ادیفری  جودل  جشرحجودل  و الرحیی  گراا 

 بودجه اصالحيه  اضافه  كسر  86مصوب بودجه  شرح كد

 111 111 81 1 111 111 21 111 111 021 هدیو  هی  یحوزوی الیاالوی  01216

 111 111 011 111 111 21  111 111 21 الییر ی،حیت قرااداد  01200

 111 201 26 1 111 111 21 111 201 96 و نواز  جیابینیالم  نریل  یری، جرا  01112

 111 111 121 0 111 111 011 1 111 111 921 الییر حواد و نواز  حصرف و،نی 01118

 111 111 21 1 111 111 21 111 111 11 حقو  و احرییزات 20112

 111 111 01 1 111 111 21 111 111 61 شنرید وررداا  ج  الیهرم الیحسیوشر  20010

 111 111 91 1 111 111 01 111 111 011 نواز  حصرف نش،نی اداا  20210

 111 111 011 1 111 111 21 111 111 021 دیو  جمحتل 20112

 3061601,60111 0101110111, 0101110111, 3061601,60111 جمع

وررداا  دایصو  اصمحی  جودل  لرت الرید نواوز  و اصمح جریی  21/01/89حواخ  006861/01/89نیح  وییا   -2

 022صواشنله  وییا   2جو، ادیفری  وررداا  حو ق  یک دا لله  ح رح  وواا پ  از جراالی و شبیدل نظر و ج  االروید 

ی اصمح دا ادیفری  جودل  جشرح ل،ول ذیل و جی عوییت ج    جالییهایو  جرنیح   جودل  و الارحیی  گراا    21/01/89حواخ 

 ششکیل الییر  الرید االرقبیل از جریا و مروات یحید  الیز  ال ح ورر لرت عی، نواوز اعم  حوافقت نیود. 

 پروژه -طرح  -برنامه  كد پروژه
جمع كل بودجه 

 89مصوب سال 
 مبلغ كاهش

مبلغ 

 افزایش

بودجه 

 اصالحي

2121211101 
شدئیوی لرت  LEDپروپ  یری، پرپالروا و ایه  و نرااری  

 نواپرداز  اعیید و حویالبرری
0 111 111 - 0 111 111 2 111 111 

2121011120 
پروپ  شعویض پروپالرواهی  گیز  جخیا لیو  

 smd…LEDجیپروپوالرواهی 
0 111 111 0 111 111 - - 

 111 111 0 - 111 111 0 111 111 2 جیالاالرفید  و شیلک نی  هیپروپ  شنرید و اا  ان،از  نی  هی   2121011108

 111 111 0 111 211 - 111 211 0 پروپ  یری، انکرروپیپ ازاو لرت نیهی  عییق وررداا  2121011106

2121011100 
پروپ  شعییر و ن ر،اا  انکررو پیپ وویوا نیهری  شیحی  

 هی ی  فضی  البد و یری، نون  و اشصیالت پیسیپ نی 
911 111 - 211 111 0 211 111 

 111 111 2 111 111 0 - 111 111 2 پروپ  حفظ ون ر،اا  اشفیقیشی اوووییی ال ح ورر 2121011109

 111 111 0 - 111 111 0 111 111 0 و حرالد الوررل شرافیکITSپروپ  الرا   الیهرم  2120111111

 - - 111 111 0 111 111 0 شرافیکپروپ  الرا  طرح لیحع حیل و نقل و  2120111116

2120111110 
پروپ  یری، و الرا  شنریدات شرافیکی و اییوی الرعر یر 

 گلییخ االروان  و ....
2 211 111 - 0 211 111 2 111 111 

 111 211 6 111 211 - 111 111 6 پروپ  یری، انگ و الرا  یو الشی شرافیکی 2120111110

 111 111 20 1 111 211 2 111 011 22 الیز   حعیجر ال ح وررپروپ  پیید  او  2121011110

 111 111 02  111 111 0 111 111 02 پروپ  دان راا  لو   حعیجر ال ح ورر)جروی و یهوی ( 2121211110

 111 111 0 - 111 211 111 211 0 پروپ  یحید  الیز    دیواا الشی و فو  الشی احمک وررداا  2111011110

 111 681 2 - 111 211 111 081 2 پروپ  یری، و شعییر و ن ر،اا  وبک  شیالیهیت ی  و جر  و حکینیکی 2121011100

 111 121 9 111 111 0 - 111 121 1 پروپ   زیبی الیز  ال ح ورر 2121211112

2121011111 
پروپ  نک  گیر   یالفینت حعیجر و نوااهی  حفیا  ویالفینت 

 پیید  او  هی  حعیجر ال ح ورر
02 111 111  0 111 111 02 111 111 

 111 111 20 111 921 2  111 921 22 پروپ  شعییرات و ن ر،اا   اجوی  و شیالیهیت و حبلیی  ورر  2111011112

 111 011 6 - 111 211 111 611 6 پروپ  اصمح هو،الی حییدی  شقیطع هی وحعیجر ال ح ورر 2120111119

 111 021 2 - 111 211 111 621 2 یین  فیمم  پیاک هی  ال ح وررپروپ  اح،اث شصفی   2121011121



 111 002 - 111 211 111 602 پروپ  نریل الیا  و پرنی  الیا  حعیجر ال ح ورر 2121011119

 - - 111 921 111 921 پروپ  یری، حنیوع  جیز  الودالی  لرت پیاک جیجیاحی  و جش قیاداش 2121011109

 111 111 1 - 111 111 0 111 111 9 پیاک و حهن،  و شعییر و ن ر،اا   جیجی احی پروپ  شکییل  2121011112

111/190/300 جمع كل  111/901/31  111/901/31  111/190/300  

واررداا  دایصاو  یری، الفی الیر وااک  دالت دو  جی نظر الیاووی     2/00/89حواخ  00822/01/89نیح  واییا    -6

اییل )دویهت حیلیو  شوحی ( لرت لیجنییی حیوی  یالت عیرانی )جی شول  ج   111/111/111/0االیی دادگهرر  جی قییت

جر ص،ح  زد  ج  زیرالییرری  ورر   الیهرم پی ی،   ایوک  ااهسییییی و پیید  او  حیوی  یالت الو ی  و ااههیز  عمو 

هی،اونیک و پیسری  شتت فشیا ای  حیوی  یالت اا دنیا نقص و شتییل هدیو  هی  حضیعف االررمک دایصو  دالر ی  

 2/00/89حواخ  026صواشنله  وییا   0جو، هی حی نییی،( دا للها  ح رح  وواا پ  از جراالی و شبیدل نظر و ج  االروید  

جی دایواالاات وااررداا  لرت یری، الفی الیر وااک  دالاات دو  ح یجق جی    یو  جرنیح   جودل  و الاارحیی  گراا الییهاا

دالارواانعیل هی  حینی و حعیحمشی و جی طی ششریفیت حینی حرجوط  و طبق نظر الیاوویالی االیی دادگهرر  اعم  حوافقت  

 حی نییی،. 

 


