
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 12/8/2211مورخ  12شماره  صورتجلسه رسمي
ور،ب  مروی    دویوز  01:11مراع    پیرو دعوت قبلی از اعضای محترر  ورویای امر می ورجر رد،رویده رلمر  یمر ی       

 دی محل مالن ه ایش وویا تشکیل گردید. 42/8/0211

ض ن خیر مقد  ر  حاضرین  اح د یضا یزدانییییس وویا آقای نایب رلم  را ت وت آیاتی چ،د از ک   ا... مدید آغاز و مپس 

ورجردای محترر  رد،روید و ه ن،رین گرامیداور        ح یدیآقای مج،دس  هدی رلم  ک  را حضوی مج ان دعوت وده ر  رلم 

 مطرح ن ود. موایدی یا را موضوع رلم   هم،امبتجای ایا  هفت 

 یا ریان داوت،د.  مطالبی یا دیخصوص تخفیفات عوایض ماخت انی و ...دی ادام  رلم  وجردای محتر  

ایرن   نقطر  نرررات خرود دی   ایائر   هر کدا  از اعضای محتر  وویا رطوی رداگان  رر    مطالب وجردای محتر هپس از ایائ  

 ن ودند.خصوص پرداخت  و پیش،جادات و یاهکایهایی یا ریان 

 مپس ییام  وویا را طرح و قرائ  نام  ها و پس از رریمی و تبادل نرره تص ی اتی رشرح ذیل اتخاذ گردید:

دیخصروص پیشر،جاد    42/8/0211/ش موی  4202/5/0211اعضای وویای ام می وجر رد،وید ر  و ایه  طرح پیش،جادی -0

دی رلم  مطرحه وویا پس و مادی معزز ایشان )وجید گ ،ا  و،امایی وده( لک یفع  فع،وان وجروند افتخایی ر  وجید خلیل 

 از رریمی و تبادل نرر را پیش،جاد مذکوی اع   موافق  ن ود.

ورجردایی دیخصروص دیخوامر  اع رال تخفیرر عروایض مراخت انی و ایزش         2/8/0211/  ح مروی   438/2نام  و ایه  -4

دول ایائ  ودهه موضوع دی رلم  مطرحه وویا راعم از ردهی گذوت  و حال ررارر معام تی ک یمیون ماده صد و قبوض نومازی 

ک یمریون ررنامر ه رودرر  و مررمای       44/8/0211موی   04صویتدلم  و ایه  6و را تور  ر  ر،د  پس از رریمی و تبادل نرر

افر   تشویق وجروندان ر  مشایک  دی پروژه های وجری و را تور  ر  پیش ری،ی  یونق ص،ع  ماخت ان و دی یامتایو  گذایی

 ماخ  و ماز را دیخوام  وجردایی ررارر ردول ایائ  وده و تبصره های ذیل آن اع   موافق  ن ود. ودید دی رازای
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 صدعوایض ماخت انی و ایزش معام تی ک یمیون ماده  0
 )ریم  دیصد( %41 )ریم  و پ،ج دیصد( %45 )می دیصد( %31 نقدی

 قبوض نومازی اعم از ردهی گذوت  و حال 4

ک  از وجردایی خمرایت دییافر     ه پرونده های توافقات77ه ررایم ک یمیون ماده 011: تخفیفات فوق وامل ضرایب ررایم ک یمیون ماده 0تبصره 

 .ه ررایم ک یمیون ک  دایای یای امت،کافی می راود و طرح ممکن ملی ن ی گرددچکجای ررگشتی هفروش زمین ن وده انده

اعتباییه ری   ها و مواید مشار  نیز ررارر ردول فوق اع ال می : تخفیفات فوق ررای ادایاته دمتگاه های ارراییه رانک ها و موممات مالی و 4تبصره 

 گردد. 

 : مودیانی ک  فیش نومازی دییاف  نکرده انرد مری توان،رد ررا مرارعر  رر  نزدیرک تررین دفترر پیشرخوان و ررا پرداخر  نقردی از تخفیرر               3تبصره 

 رجره م،د ووند.

دیخصوص نامگذایی رلروای  رد،وید ادایه محتر  ر،یاد وجید و اموی ایثایگران  48/7/22موی   03726/22/3114نام  و ایه  -3

امر  خرانواده ایشران دی رلمر      وامتق له چجاییاه اول رعد از تقاطع پایک وجر و طالقانی ر  نا  وجید یضا دژخی ر،ا ر  دیخ

وویای نامگذایی را دیخوام  مذکوی  08/8/0211صویتدلم  موی   0  امت،اد ر،د مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نرر و ر

 اع   موافق  ن ود.



ررا امرتفاده از   ک یت  رانوان دیخصوص فراخوان و،امایی رانوان موفرق   41/8/0211موی   2را ع،ای  ر  صویتدلم  و ایه  -2

اع    کلیات موضوعرا  ه وویا پس از رریمی و تبادل نررحیمان  های ر عیه فضاهای مدازی و ن ادهای مرتبط دی رلم  مطر

 موافق  ن ود.

دیخصروص تبردیل    42/8/0211/ش مروی   4245/5/0211طرح پیش،جادی اعضای وویای ام می وجر رد،وید ر  ور ایه   -5

و ررا امرت،اد رر      نررر پایک وجید آذیی واقع دی خیاران نادی ر  پایک ویژه رانوان دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل 

 را پیش،جاد مذکوی اع   موافق  ن ود. ک یت  رانوانه 41/8/0211موی   2صویتدلم  و ایه 

 را ذکر صلوات رر پیامبر عریم الشان ام   خات   یاف .  02:31رلم  ماع                     

 


