
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 72/2/0011مورخ  72شماره  صورتجلسه رسمي

 92/2/0011وربر حویخ دویوز  01011میعت  اعضای  حترر  واویا  امیحی و ر نورویدج سل ر یم ی  پیرو دعوت قبلی از 

 دی حتل میلن ه ییش وویا تشکیل گردید.

ض ن خیر حقد  نر حیضرین دی سل ر الر نی  عین نیگییقی   جسل ار نی تیوت یییتی نرد از الی  ا... حوید یایز و مس  ییی  وویا 

 -پویینید  ییی  حترر  اتیق نیزیگینیج صرییعج حعید  و الشیویز  خرامی  و یلی یقی  سریب جر سل رحضاوی ح  ی  دعوت ود  ن 

 . ندسل ر حطرح ن ود حواید  یا نی حوضوع جهی  ایی  هفرر گراحیداوت حریمبت و نی نوروید

گزایش حب وطی دیخصوص  نوروید -حترر  اتیق نیزیگینیج صرییعج حعید  و الشیویز  خرامی  و یلی یییمتدی انردا  سل ر 

اقداحیت و فعیلیر ی  انوی  واد  دی ماطا اماری  و وا رمری  نیی  داوررد و ه  رین خوامریی ح ییت ه ر سینبر از مو  وویا و     

 و ردای  ودند.

نر  یا نقطر نظرات خود پرداخرر و پیشر یدات و یاهکییهیییایائر داگینر نر هر الدا  از اعضای  حترر  واویا نطوی س   دی ن ییتج

 نیی  ن ودند. تعیحل و ه کیی  دو سینبرحرظوی 

 پ  از نریمی و تبیدل نظرج تص ی یتی نشرح ذیل اتخیذ گردید0 پرداخررد الرقرائت نیحر هی  نرمس  یییمت وویا 

ال ی یو  خدحیت و حتیط  93/2/0011حویخ  03یتول ر و یی  وو ص 00/8/0011حویخ  7صویتول ر و یی   3نرد  نی عرییت نر -0

حوضوع حذف الی ر هی   نی 0011و  0327الییگرو  میحت و احریت اذایی امری  حصونر میل صویتول ر  5زی ات وا ر  و نرد   

 حتیط زی تجعلو  پزواکیج ادای    ی  الل صا تج فرحیندای ج دانشاگی   نی حضاوی ن ییردگی  اماریندای ج ادا   جاز نینوایی هیپیماریکی  

 حوافقتحبری نر حخیطر  یحیز نود  حویویت پیمریک نی نی  داغ و وا ردای ج اتیق اصاریفج صرن نینوایی  و انو ن هی  حرد  ن ید   

رف حدت یک حی  نر طوی الیحل اسرایی حذف پیمااریک از نینوایی هی از انردا  د  حی  ماایل سیی  یایز و   حبری نر صاارن نینوایی 

 حوید امرقبیل قرای گرفت. دی سل ر حطرحج وویا پ  از نریمی و تبیدل نظرج گردد

نوروید و وویا  امیحی و ر نوروید حبری نر  -تفیهم نیحر ه کیی  اتیق نیزیگینیج صارییعج حعید  و الشایویز  خرامای  و یلی    -9

حییر گذای  و ر  دی سل ر حطرحج وویا پ  از نریمی و تبیدل نظر نی تفیهم نیحر حذالوی تومعر ه کیی  هی  اقرصید ج تویی  و مر

 اعی  حوافقت ن ود.

  07/2/0011 حویخ توافقی صاااویتول ااار وااا ردای  دیخصاااوص  08/2/0011حویخ  88128/01/0011 ناایحاار وااا اایی  -3

واقع اصلی  080فرعی از  0نی پیک ثبری حیلک حلک پیید  و ید دلوویی  ایتش س  وی  امیحی  031تیپ و  وا ردای   حینین فی

نیزگشییی گذیهیج حعینر عبوی ج تفکیک و تغییر الیینر  عرصر حبری نر حرر  ییت ا... نوروید ج  09خیینی  فردومای و حدفیصل  دی 

 93/2/0011حویخ  01صااویتول اار واا یی   0و نر امااررید نرد سل اار حطرحج وااویا پ  از نریماای و تبیدل نظر ج حوضااوع دی حلک

اسرا  طرح تفصیلی و نیزگشییی حعینر نی  ضرویت انوی  واد  و طی واد  فرایرد  نی توسر نر و ال ی ایو  حقوقیج نظییت و پیگیر   

 .اعی  حوافقت ن ودپیومت( نی یعییت ضوانط و حقریات و رمیز   07/2/0011)صویتول ر توافقی حویخ توافق حذالوی 

یقی  علی اصغر  یاد  امرخدا ج پرداخت حقوق و حزایی  و ردای  دیخصوص 01/2/0011 حویخ 85551/01/0011نیحر و یی   -0

وویا پ  از نریمی و تبیدل نظر نی دی سل ر حطرحج و پییدای الرد  اعربیی ی  دی حر م نودسر )فرزند سینبیز حروفی وهب اصغر  یاد( 

   اعی  حوافقت ن ود.یدیخوامت و ردا

عدد الیت نیال  نر حبلغ هر الدا   00وااا ردای  دیخصاااوص نریوید هزیرر  0/2/0011حویخ  83737/01/0011نیحر وااا یی   -5

یییل و نصاب دی حدفیصال حیدا  یزادگی  و حیدا  خرحش رج س ت حعرفی نی  یویا  ویزوی دی سل ر حطرحج وویا    111/111/051

ال ی یو  ویزش و سوانی  نی دیخوامت  90/2/0011حویخ  00صاویتول ار وا یی      0و نر اماررید نرد  پ  از نریمای و تبیدل نظر  

 و ردای  اعی  حوافقت ن ود.



یییل س ت  111/111/911دیخصوص ح یعدت نر یقی  پیی  ح رینی نر حبلغ  01/2/0011/ش حویخ 9700/5/0011نیحر و یی   -8

واحل خلیج فییس تی مواحل دییی  ع ی  از انردا  م اسرا  توی دونرخر موای  نر ه را  دو نفر نی وعیی فرهرگج حع یی  و طبیعت

 وپ  از نریمی و تبیدل نظر دی سل ر حطرحج وویا الیلوحرر نی حعرفی و ر نوروید و امری  خرامی  و یلی  0011نر فیصلر حدود  

 اعی  حوافقت ن ود. حذالویال ی یو  ویزش و سوانی  نی دیخوامت  90/2/0011حویخ  00صویتول ر و یی   9نر امررید نرد 

دی سل ر حطرحج وویا ی ن  ن دوا ردای  دیخصوص دیخوامت یقی  عبدالقی  91/2/0011حویخ  88058/01/0011نیحر وا یی    -7

و نی ال ی یو  ع را ج حع یی  و و رمیز   97/2/0011حویخ  08صویتول ر و یی   3پ  از نریمای و تبیدل نظر و نر امررید نرد  

توسر نر طرح ندنر مایز  حتوی ویود  نوروید از حیدا  احی  یضی )ع( نر م ت خروسی حش د و نر س ت ح ییت از مرحییر گذایا   

حوید حوافقت قرای گرفت و نرانر تعرفر قینلیت تویی  )مرقفلی اعیینی( نر یک نرانر  5/0حوضوع حد نصیب دی این ح یر ویود  و رج 

 هم اع یل گردد. 0011ینر دی میل حقری ود نرا  حواید حش

نی عرییت نر ضارویت توماعر پیید  حتوی  دی ه ارر حرالز  و ر نوروید و نریمی اولویت هی  قینلیت پیید  حتوی  دی خیینی      -8

حطیلب ایائر ود  دیخصوص حریمب میز  هی دی حقری ود  هی  وا ر دی س ت اسرا  الگو  حوفق نرا  پییدای  تران سویت و ر  

ج حوضوع دی سل ر حطرحج وویا گرددتشکیل حرالز یحوزش و پژوهش وویا  الییگروهی تخصصی دیذی عینر پیید  و حواید دیگر حتل گ

 اعی  حوافقت ن ود. حذالویپ  از نریمی و تبیدل نی تشکیل الییگرو  

و یلی دیخصوص  خرامی دانشاگی  علو  پزوکی و خدحیت ن داوری و دیحینی   8/2/0011حویخ  38850/91/0011نیحر وا یی    -2

دی سل ار حطرحج واویا پ  از نریمی و تبیدل نظر و نر   دی تقیطع نی ییماری  احی  علی )ع(  نر نی  وا دا  حعزز مایحت   نیحگذای  

 نی دیخوامت حذالوی اعی  حوافقت ن ود.وویا  نیحگذای   95/2/0011حویخ  3صویتول ر و یی   0امررید نرد 

و نصااب دیخصااوص حفن نی  قلعر عزیز دیخواماات خینم فیط ر عزیز   00/12/0011/ش حویخ 9890/5/0011نیحر واا یی   -01

حویخ  3صویتول ر و یی   9ج وویا پ  از نریمی و تبیدل نظر و نر امررید نرد دی سل ر حطرححتل مینقر تیییخی خیصر تینلویی از 

 الوی اعی  حوافقت ن ود.نی دیخوامت حذ وویا  نیحگذای  95/2/0011

الینو  پرویش فکر  الودالی  و نوسوانی  دیخصااوص نیحگذای  الونر ا  دی انردا   10/12/0011حویخ  850/709نیحر واا یی   -00

حویخ  3صااویتول اار واا یی    9نر امااررید نرد و  تبیدل نظرج وااویا پ  از نریماای و  سید  فرهرگیی  نر این نی  دی سل اار حطرح

 الودالی ( دیج گردد. یپرویوالینو  )حقری ود ذیل تینلو  ولیعصر)عج( نی  یحگذای ج ض ن اعی  حوافقتج وویا  ن 95/2/0011

و ردای  دیخصوص گزایش خواهر خواندگی و ر نوروید نی و ر یل یتی از  90/2/0011حویخ  88890/01/0011نیحر وا یی    -09

ال ی یو   90/2/0011حویخ  08صویتول ر و یی  الشاوی قزاق اری  دی سل ر حطرحج وویا پ  از نریمی و تبیدل نظر و نر امررید   

 نی حتوییت حرالز یحوزش و پژوهش وااویا انعید و حزایی  طرح حذالویحقری وااد  طرحج فرهرگی و اسر یعی ضاا ن حوافقت نی اللییت

 و تص یم گیر  گردد.س ع نرد   جالییوریمی

 نی ذالر صلوات نر پییحبر عظیم الشی  امی  خیت ر ییفت.   00سل ر میعت 
 


