
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 40/71/89مورخ  731صورتجلسه رسمي شماره 

یوز یکش،بی حویخ  00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترر  واویا  اما حی واجر رد،ویدس  لسای یماتی مایع          

 دی حتل میلن  لسیت وویا تشکیل گردید.  4/00/89

انی قدید لسی ری ت وت آییتی چ،د از ک   ا... حدید آغیز و مپس یییس وویا ضتن خیر حقد  ری حیضرین دی  لسی و  

هتچ،ین حیجتینین دعوت وده ری  لسی از حضوی پر ووی حرد  دی انرخیریت حدلس وویا  ام حی و خبرگین یهبر  و 

دمروی  لسی یا قرائ  و  سراحیداوا  ح،یمبرجی  ایی  هتری آقی  هید  زایعی واجردای حترر  رد،وید و هیتت هتراه و گ 

 پس از رریمی و تبیدل نظر تصتیتیتی رشرح ذیل اتخیذ گردید:

 فیتیرین 08/00/89 حویخ توافقی صویتدلسیوجردای  دیخصوص  02/00/89حویخ  080190/01/89نیحی واتییه   -0

حیویی واقع دی  0811/014/22پ ک ثبری  1-48-08-08-0کد نومیز  حیلک حلک ری حسن احتد   آقی و  وجردای 

تعیین تکلیف دیخصوص واگذای  حلک حعوض دی قبیل زحین حب،ی رر حرر  حدفیصل حیدان تخری و حیدان  وادیی  80

 001818/0/89یییل ری کییو،یمی ایزییری ری وتییه  111/111/449/2حررحررع ری حبلغ  019دایا  حعییض ری حسیح  

 -0یییل و  111/111/181/8حررحررع ری حبلغ  1/088عرصی ری حسیح   -0ح ک حعوض وجردای  و ا 1/00/89حویخ 

حوضوع یییل تومط حیلک ری حسیب وجردای  واییز گردد  111/411/810/0حررحررع ری حبلغ  4/090عرصی ری حسیح  

 کییواا،یماای اندی  وده وطی وادن فرای،د قینونی و  ری تو ی ری و  لسای حررحس واویا پس از رریمای و تبیدل نظر    دی 

ا را  طرح تتصیلی و ریزگشییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق  نتودس  ضرویت

 .این توافق از تیییخ ار غ ری حدت می حیه حعربر خواهد رود

 فیتیرین 08/00/89 حویخ توافقی صویتدلسییخصوص وجردای  د 02/00/89حویخ  080120/01/89نیحی واتییه   -0

حیویی واقع دی  0812/014/22پ ک ثبری  1-48-02-48-0کد نومایز   حیلک حلک ری خینم حی،ی ح،رظر و  واجردای  

حرر  حدفیصل حیدان تخری و حیدان  وادیی حب،ی رر تعیین تکلیف دیخصوص واگذای  حلک حعوض دی قبیل زحین  80

 004419/0/89یییل ری کییو،یمی ایزییری ری وتییه  111/111/449/2حررحررع ری حبلغ  019یح  دایا  حعییض ری حس

 -0یییل و  111/811/148/8حررحررع ری حبلغ  21/014عرصی ری حسیح   -0و اح ک حعوض وجردای   1/00/89حویخ 

ش حلک حیلک ری حلک حعوض یییل و حیری الرتیوت ایز 111/121/811/0حررحررع ری حبلغ  00/092عرصاای ری حساایح   

یییل تومط حیلک رتسیب وجردای  واییز گردد و هتچ،ین انرقیل م،د زحین حیلک  111/001/018واجردای  ری حبلغ  

 لسی حررحس حوضوع دی ری نی  وجردای  رصویت هتزحین ری انرقیل م،د اح ک حعوض وجردای  ری نی  حیلک اندی  گیرد 

 ا را  طرح ضرویت کییو،یمی اندی  وده وطی وادن فرای،د قینونی و  ری تو ی ری و واویا پس از رریمای و تبیدل نظر   

تتصایلی و ریزگشییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق  نتودس این توافق از تیییخ  

 .ار غ ری حدت می حیه حعربر خواهد رود

 فیتیرین 08/01/89 حویخ توافقی صویتدلسیوجردای  دیخصوص  02/00/89حویخ  080912/01/89نیحی واتییه   -8

واقع دی  1141/0282/011پ ک ثبری  1008001900911کد نوماایز  حیلک حلک ری علی یوماتی   آقی و  واجردای  

تعیین تکلیف دیخصوص واگذای  مجم العرصی وجردای  ری حب،ی رر  11ضالع  ،وب فرودگیهس ایاضای پزواکینس قرعی    

حررحررع ری حبلغ  90/018عرصااای ری حسااایح   04/01/89حویخ  018100/0/89کییوااا،یمااای ایزییری ری واااتییه  

دیصد مجم العرصی وجردای  ری حبلغ کییو،یمی فوق الذکر حتیمبی و رعد  2/1یییل و هتچ،ین حقدای  111/011/189/0

 لسی حررحس وویا پس از رریمی و وضوع دی حاز واییز وایز حبلغ توماط حیلک رتسیب وجردای  ری ایشین واگذای گردد  

ا را  طرح تتصیلی و ریزگشییی  ضرویت کییوا،یمای اندی  واده و   طی وادن فرای،د قینونی و  ری تو ی ری و تبیدل نظر 

حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق  نتودس این توافق از تیییخ ار غ ری حدت می حیه 

 .خواهد رودحعربر 



 فیتیرین 09/01/89 حویخ توافقی صویتدلسیوجردای  دیخصوص  02/00/89حویخ  080148/01/89نیحی واتییه   -4

پ ک ثبری  10-08-0004-0181کااد نومااایز  حاایلااک حلااک راای یتیی خرحی مااایآی آرااید  آقاای و  واااجردای 

رر تعیین تکلیف حب،ی کو  دکررا  8 کترر،د  تجران نرمایده ری پلیس یاه مت  یام  فیز واقع دی  1142/011/0282

عرصی ری  09/01/89حویخ  001914/0/89دیخصاوص واگذای  ماجم العرصی وجردای  ری کییو،یمی ایزییری ری وتییه   

دیصد مجم العرصی وجردای  ررامیس  2/1یییل و هتچ،ین حقدای  111/021/114/8حررحررع ری حبلغ  04/020حسیح  

رقی حتیمبی و پس از واییز حبلغ تومط حیلک رتسیب وجردای  ری ایشین واگذای گردد کییو،یمی ایزییری فوق تومط ح،

 لسی حوضوع دی و هتزحین ری ا را  توافق حیلک حوظف ری پرداخ  کلیی عوایضایت حرعلقی رتسیب وجردای  حی ریود  

را  ا  ضرویت اندی  وده وکییو،یمی طی ودن فرای،د قینونی و ری تو ی ری و حررحس واویا پس از رریمی و تبیدل نظر  

طرح تتصایلی و ریزگشاییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق  نتودس این توافق از   

 .تیییخ ار غ ری حدت می حیه حعربر خواهد رود

 فیتیرین 09/01/89 حویخ توافقی صویتدلسیوجردای  دیخصوص  08/00/89حویخ  084110/01/89نیحی واتییه   -1

واقع دی  0810/0402/011پ ک ثبری  1-49-010-42-0کد نوماایز  حیلک حلک ری یضاای وحدت  آقی و  وااجردای 

حررحررع ری حبلغ  84تقیضی  خرید اضیفی ایض وجردای  ری حسیح  حب،ی رر  1وجرک حکت  خییرین احیر کبیر کوچی 

و اضاایفی عرض وااجردای  ری  08/00/89حویخ  002811/0/89یییل ری کییواا،یماای ایزییری ری وااتییه  111/111/808

حررحررع دی قبیل پرداخ  حبلغ فوق و کلیی عوایضیت حرعلقی حلک تومط حیلک رتسیب وجردای  ری ایشین  84حسیح  

واگذای گردد و حیلک حوظف اما  ظر  حدت مای حیه نساب  ری تدتیع پ ک ری اضیفی ایض واگذای وده و اص ح م،د    

،یمی کییوطی ودن فرای،د قینونی و ری تو ی ری و  لسی حررحس وویا پس از رریمی و تبیدل نظر وع دی حوضاقدا  نتیید 

ا را  طرح تتصیلی و ریزگشییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضوارط و حقریات وجرمیز  اع    ضرویت اندی  واده و 

 .اهد رودحوافق  نتودس این توافق از تیییخ ار غ ری حدت می حیه حعربر خو

 فیتیرین 08/01/89 حویخ توافقی صویتدلسیوجردای  دیخصوص  02/00/89حویخ  080104/01/89نیحی واتییه   -2

 1121/0282/011پ ک ثبری  0-08-0019-0111کد نومیز  حیلک حلک ری حتتد  وی،ی و ورکی  آقی و  واجردای  

دیصد مجم العرصی  2/1حب،ی رر  0س قرعی 81حرر  از ایاضی  یحع پزوکینس قرعی  04واجرک حکت س کوچی  واقع دی 

یییل ری کییواا،یماای ایزییری ری وااتییه    111/011/848/0حررحررع ری حبلغ  80/084وااجردای  عرصاای ری حساایح    

وجردای  ری حبلغ کییو،یمی  دیصد مجم العرصی 2/1و اضیفی ایض وجردای  و حقدای  02/01/89حویخ  001488/0/89

فوق الذکر حتیمبی و رعد از واییز حبلغ تومط حیلک رتسیب وجردای  ری ایشین واگذای گردد و حیلک حوظف ام  ظر  

 لسی حررحس وویا حوضوع دی حدت مای حیه نسب  ری تدتیع پ ک ری اضیفی ایض واگذای وده و اص ح م،د اقدا  نتیید  

یلی ا را  طرح تتص ضرویت کییو،یمی اندی  وده وطی ودن فرای،د قینونی و ری تو ی ری  وپس از رریمی و تبیدل نظر 

و ریزگشاییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضاوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق  نتودس این توافق از تیییخ ار غ ری   

 .حدت می حیه حعربر خواهد رود

 فیتیرین 08/00/89 حویخ توافقی صویتدلسیوجردای  دیخصوص  09/00/89حویخ  084111/01/89نیحی واتییه   -1

واقع دی  0810/0402/011پ ک ثبری  1-49-010-42-0کد نومیز  حیلک حلک ری ماجراب زایعی   آقی و  واجردای  

خرید اضیفی ایض وجردای  دیخصوص حذ  دویررگردان ری ع،یی  حب،ی رر  1وجرک حکت س خییرین احیر کبیرس کوچی 

یییل ری کییواا،یماای ایزییری ری وااتییه  111/111/814حررحررع ری حبلغ  1/08اماا  حیلک عرصاای ری حساایح  ری دیخو

حررحررع مجم دی قبیل واییز حبلغ فوق و  1/08و اضایفی عرض واجردای  ری حسیح     08/00/89حویخ  002824/0/89

لک حوظف ام  ظر  حدت می حیه کلیی عوایضایت حرعلقی توماط حیلک رتسایب وجردای  ری ایشین واگذای گردد و حی   

 لسی حررحس وویا پس از رریمی حوضوع دی نسب  ری تدتیع پ ک ری اضیفی ایض واگذای وده و اص ح م،د اقدا  نتیید 

ا را  طرح تتصیلی و ریزگشییی  ضرویت کییوا،یمی اندی  وده و طی وادن فرای،د قینونی و  ری تو ی ری و و تبیدل نظر 



حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق  نتودس این توافق از تیییخ ار غ ری حدت می حیه 

 .حعربر خواهد رود

 فیتیرین 08/00/89 حویخ توافقی صویتدلسیواجردای  دیخصاوص    8/00/89حویخ  082841/01/89نیحی واتییه   -9

پ ک ثبری  8-01-9-01-0کااد نوماااایز  حاایلااک حلااک راای حسااان وحاادانی یواااوانلویی   آقاای و   واااجردای

خرید اضیفی ایض وجردای  حب،ی رر ح،بع آبس صدیآرید )نبش کوچی وجید وحدانی( واقع دی  0/رخش 0118/088/028

و  02/00/89حویخ  001181/0/89یییل ری کییوا،یمای ایزییری ری وتییه    111/411/08حررحررع ری حبلغ  0/4ری حرراژ 

حررحررع ری ایشین واگذای گردد  0/4حیلک دی قبیل حبلغ فوق رتسایب واجردای س اخر   حسیح  اضیفی عرض ری حرراژ   

ه کییو،یمی اندی  ودطی ودن فرای،د قینونی و ری تو ی ری و  لسی حررحس وویا پس از رریمی و تبیدل نظر حوضوع دی 

ییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضاوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق   ا را  طرح تتصایلی و ریزگشا   ضارویت  و

 .نتودس این توافق از تیییخ ار غ ری حدت می حیه حعربر خواهد رود

 فیتیرین 0/00/89 حویخ توافقی صویتدلسیواجردای  دیخصاوص    08/00/89حویخ  084801/01/89نیحی واتییه   -8

س 01دریران واقع دی  تتکیکی وجردای  0-000-20-1-0کد نومیز  حیلک حلک ری حتتد علی یضییی  آقی و  وجردای 

 0از ایاضی تتکیکی حیلکین تومط وجردای  ری  118تعیین تکلیف قرعی واتییه  حب،ی رر حرر   02حرر  و  04تقیطع 

 18/010 زحین حیلک ری حساایح  01/1/89حویخ  14118/00/89نتر واگذای وااده ری کییواا،یماای ایزییری ری وااتییه  

یییل و زحین وااجردای  رع،وان حلک حعوض دی حیواایی گذی  111/001/019/4حرر  ری حبلغ  04و 02حررحررع ری گذی 

ری حبلغ  2/1/89حویخ  00/89//18188حررحررع رای کییوااا،یمااای ایزییری ری واااتییه    098حرر  رای حسااایحا     04

یییل دی قیلب تسااجی ت پروانی   111/001/001بلغ یییل و حیری الرتیوت ایزش اح ک فوق الذکر ری ح 111/111/019/4

مایخرتینی دی حلک حعوض توماط واجردای  ری حیلک اعری گردد. ری توافق صویت گرفری حیلک ری کلیی حق و حقوقیت    

 لسی حررحس وویا حوضوع دی قینونی خود یمیده و حق هرگونی ایراد و اعرراض یا دیحیل و آی،ده از خود ملب حی نتیید 

یلی ا را  طرح تتص ضرویت کییو،یمی اندی  وده وطی ودن فرای،د قینونی و ری تو ی ری و یمی و تبیدل نظر پس از رر

و ریزگشاییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضاوارط و حقریات وجرمیز  اع   حوافق  نتودس این توافق از تیییخ ار غ ری   

 .حدت می حیه حعربر خواهد رود

 فیتیرین 08/01/89 حویخ توافقی صویتدلسیوجردای  دیخصوص  01/00/89حویخ  080410/01/89نیحی وتییه  -01

واقع دی  0/0020پ ک ثبری  2-82-0-84-0کد نومیز  حیلک حلک ری علی ملتینی طبر  و ورکیء  آقی و  واجردای  

 18/081حسیح    بران خسییت نیوی از یعیی  عقب نشی،ی عرصی ریحب،ی رر چجیییاه حخیرراتس کوچی دکرر حکتری 

و  00/9/89حویخ  92009/00/89یییل ری کییو،یمی ایزییری زحین حیلکین ری وتییه  111/011/110/8حررحررع ری حبلغ 

حیلک دی قبیل واگذای  کل حلک فوق ری وجردای  طلب حیلکین رصویت می قرعی حعوض از ایاضی تتکیکی ریغ حرجر  

حدتوعیً ری حبلغ  09/01/89حویخ  000410/01/89زییری رشااتییه ری کییواا،یماای ای  01و 02س 01ری وااتییه قرعیت 

یییل ری احرسیب پروانی میخرتینی رصویت دو طبقی حسکونی ریآ  پیلوت و حیرقی طلب حیلک ری حبلغ  111/081/282/1

ل ییییل رصااویت نقد  و از حساایب پییکی،ر واییز گردد و حیلکین حوظف ری تتویل ر حعییض و انرق 111/811/914/0

ما،د حلک خود ری نی  واجردای  ری نی  واجردای  هتزحین ری دیییف  اح ک حعوض حی ریو،د و ای،کی ری توافق صویت    

گرفری حیلکین ری کلیی حق و حقوقیت خود یمیده و حق هرگونی ایراد و اعرراض یا دی حیل و آی،ده از خود ملب و میقط 

ی کییو،یمطی ودن فرای،د قینونی و ری تو ی ری و  لسی حررحس وویا پس از رریمی و تبیدل نظر حوضاوع دی  حی نتیید 

ا را  طرح تتصیلی و ریزگشییی حعیرر ری توافق حذکوی ری یعیی  ضوارط و حقریات وجرمیز  اع    ضرویت اندی  واده و 

 .دحوافق  نتودس این توافق از تیییخ ار غ ری حدت می حیه حعربر خواهد رو

/دی/ 80س 1/8/89/دی/ گ   حویخ 84س 4/8/89/دی/گ   حویخ 98س 4/8/89/دی/ گ   حویخ 81حکیتبیت ری وااتییات  -00

حومااساای   1/8/89/د ی/ گ   حویخ 88س  4/8/89/دی/ گ   حویخ 99س 4/8/89 خ/دی/ گ   حوی80س 4/8/89گ   حویخ 



امت،د حیه  08رقل میل حیلی ح،رجی ری حسایررمای و خدحیت حدیری  دایییهییف  دیخصاوص گزایش حسایررمای حس     

میزحین  میزحین آیاحسرین هی  وجردای س مایزحین آتش نشاینی و خدحیت ایت،ی واجردای س    واجردای  رد،ویدس  0882

 و میزحین پستیند ح،ظر و فضای  مبز وجر  وجردای س  مایزحین مایتیس   حدیری  حتل و نقل ریی و حسایفر واجردای س  

صویتدلسی وتییه  0ر،د و تبیدل نظر و ری امر،ید رریمی  وویا پس از س لسای حررح دی  واویا  اما حی واجر رد،وید   

حقری وااد  الف: پیریر  آز   ج  تبدیل و تیییر س کتیساایون ررنیحیس رود ی و ماارحییی گذای   81/01/89حویخ  081

میزحینجی  تیرعی وجردای  و  حسایردای  نقد  ری تعجد  دی مایسارم حیلی و حسایردای  وجردای  صویت پذیرد . ب:    

نسب  ری اص ح  کی دی گزایوایت حسایررمی نییز ری اص ح داید و از مو  حسیررس حشخش وده ام س     ج  حواید

  اع   حوافق  نتود. سآن حداکثر تی آخر میل  یی  اقدا  نتیی،د

ام حی وجر وویا   0888دریرخینی وویا تصویب رود ی میل  4/00/89/ش حویخ 0918/1/89دیخواما  وتییه   -00

هزای یییل )ده حیلییید و چجل حیلیون یییل( دی  لسی حررحس وویا  111/141/01رد،وید دی پ،ج یدیف دیآحد  ری حبلغ 

 پس از رریمی و تبیدل نظر ری رود ی پیش،جید  وویا اع   حوافق  نتود.

وویا  ام حی  89میل دریرخینی واویا تصویب حرتم رود ی   4/00/89/ش حویخ 0914/1/89دیخواما  واتییه    -08

هزای یییل )ییزده حیلییید و مایصد و وص  و هت  حیلیون و پینصد هزای یییل( دی   111/821/00واجر رد،وید ری حبلغ  

می فصل دیآحد  و هزی،ی ا  )دفررچی پیوم ( دی  لسی حررحس وویا پس از رریمی و تبیدل نظر ری حرتم رود ی اع   

 حوافق  نتود.

ومو  ری وویاهی  وجر و یومری  مرامر کشوی و تبصره هی  ذیل آن ررا  وجردای  و کلیی دمرریه ح 81* یعیی  حیده 

ر،د حصاوری ری تتیید اعضاای  حترر  وویا  ام حی وجر   08هی  ذی،تع آز  اآ را اما . )این صاویتدلسای دی قیلب    

 یمید(
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