
 شورای اسالمی شهر بجنورد ششمدوره  81/5/8411مورخ  4 هصورتجلسه شمار
آئوی  ااموا ا را وی     2پیرو هماهنگی قبلی از اعضای محترم شوراای االویمی شوبر ورنوراد و دا ا ورای مواد        

 01/5/0011مورا   دوشنبا اوز  01تشکییت، ااتخاوات داخلی و امرا مالی شرااهای االیمی شبرها،  لسا االمی الاعت 

ا وام   گرامیداشوت مناالوبتبای  یور مدودم و   ضم  خ عی  ویگیشراا تشکیل شد. ا یس شراا آقای  هما شدا محل الال  

الوا    هوا و الوازماابا وورای   شراا دا کمیسیرن  گانت ا یسا و اما ندأااتخاوات هی دا اداما وهفتا وا اعضای محترم شراا 

 گرد د.   اأی گیری وشرح ذ ل ششم شراااز دوا   او 

آقا ان احمد اضا  زداای، الید محس    مشید عی  ویگی اعضاء:آقای  :کمیسیرن فرهنگی و ا تماعی: ائیساعضای  -0

 مرالری،  رالف مغروای و الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فر

مصطفی دلیر ان اعضاء: آقا وان آقا وان احمود اضوا  زدااوی،  رالوف       آقای  :کمیسیرن وازش و  رااان: ائیساعضای  -2

 ت افشی  فرمغروای، علی ااواوی، مبدی معلم، مبرداد احمتی و الرکاا خاام اعظم السادا

 رالف مغروای اعضاء: آقا ان الید محسو  مرالوری،   آقای  :کمیسیرن ورااما، ورد ا و الرما ا گذاای: ائیساعضای  -3

 مصطفی دلیر ان، علی ااواوی و مبرداد احمتی

علی ااواوی اعضاء: آقا ان الید محس  مرالوری، مبودی   آقای  :کمیسیرن عمران، معماای و شبرالازی: ائیساعضای  -0

 مبرداد احمتی و الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فر معلم،

احمد اضا  زدااوی اعضواء: آقا وان:  مشوید عوی  ویگوی،        آقای :: ائیساعضای کمیسیرن حدرقی، اظاات و پیگیری -5

 مبدی معلم، مبرداد احمتی و الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فر

مبدی معلم اعضاء: آقا ان:  مشید عی  ویگی، احمود   یآقا :: ائیساعضای کمیسیرن خدمات و محیط ز ست شبری -6

 اضا  زداای، مصطفی دلیر ان و مبرداد احمتی  

 الید محس  مرالری، احمد اضا  زداای و الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فرکمیسیرن ترافدات شبرداای: آقا ان -7

 السادات افشی  فر: آقای علی ااواوی و الرکاا خاام اعظم ودوی 011کمیسیرن ماد   -1

 آقا ان  مشید عی  ویگی و مبدی معلم ترد د اظر: 011کمیسیرن ماد   -9

 آقای  رالف مغروای کمیسیرن معامیت:-01

 آقای احمد اضا  زداای کمیسیرن تحر ل شبرداای:-00

 : آقای  رالف مغروایشبرداای 77کمیسیرن ماد   -02

 ا ان احمد اضا  زداای و مبدی معلمآققاارن شبرداای:  55ماد   21کمیسیرن وند  -03

 آقای مبدی معلمکمیسیرن قطع اشراا:  -00

 آقای  رالف مغروایشبرداای:  31هیأت حل اختیف ماد   -05

 آقا ان الید محس  مرالری،  رالف مغروای و علی ااواویهیأت عالی الرما ا گذاای شبرداای:  -06

 آقای مبدی معلماای: اما ند  شراا دا الاماادهی ایروهای ااساای شبرد -07

 آقای احمد اضا  زداایاما ند  شراا دا التاد الاماادهی متکد ان:  -01

اما ند  شراا دا الازمان مد ر ت و اظاات ور حمل و ادل و واا و مسافر )الازمان اترورالراای و الازمان تاکسویراای::  -09

 آقای علی ااواوی

 دلیر ان آقای مصطفیاما ند  شراا دا الازمان آتش اشاای:  -21



 آقای احمد اضا  زداایاما ند  شراا دا الازمان آاامستاابا:  -20

 آقای مبدی معلم: الیما، منظر و فضای البز شبریاما ند  شراا دا الازمان  -22

 آقای مبدی معلم :پسمااداما ند  شراا دا الازمان  -23

 آقای الید محس  مرالری :عمران و وازآفر نی شبریاما ند  شراا دا الازمان  -20

 آقای  مشید عی  ویگی :فرهنگی، ا تماعی و وازشیاما ند  شراا دا الازمان  -25

 آقای مبدی معلماما ند  شراا دا شراای آمرزش کااکنان شبرداای:  -26

 آقای احمد اضا  زداایاما ند  شراا دا کمیسیرن اظاات وازاگاای:  -27

 آقای علی ااواویاما ند  شراا دا کمیتا فنی اا  شبرالازی:  -21

 آقای  رالف مغروای اما ند  شراا دا اداا  ثبت و احرا  ورنراد: -29

 آقای الید محس  مرالریاما ند  شراا دا اظام وظیفا عمرمی ایروی ااتظامی  بت کفالت:  -31

 آقای الید محس  مرالریاتظامی  بت کفالت: اما ند  شراا دا ترد د اظر اظام وظیفا عمرمی ایروی ا -30

آقا ان احمد اضا  زداای،  رالف مغروای، مصوطفی  اما ندگان شراا دا هیأت حل اختیف مالیاتی خراالان شمالی:  -32

 دلیر ان و مبرداد احمتی

عوی    آقوای  مشوید  اما ند  شراا دا الاماادهی و تعیی  ار  حمل و ادل دااش آمرزی آمرزش و پروش ورنوراد:   -33

 ویگی

احمد اضوا  زدااوی، الوید محسو      آقا ان  اعضاء ا یس و مشید عی  ویگی وعنران  اعضای شراای اامگذاای: آقای -30

 مرالری و الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فر

 آقای الید محس  مرالریاما ند  شراا دا التاد وحران:  -35

مبرداد احمتی و  مصطفی دلیر ان، آقا ان :ءو اعضا ا یس مرکز پژوهشبای شراا: ا یس: آقای الید محس  مرالری -36

 الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فر

 ر  ماهناما شبرواد شراا: الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فرئمد ر مس -37

 ا یس کمیتا وااران: الرکاا خاام اعظم السادات افشی  فر-31
کشرا و تبصر  های ذ ل آن ورای شوبرداای و کلیوا دالوتگا  هوای     مرالرم وا شرااهای شبر و اوالتای الراالر  91* اعا ت ماد  

 ذ نفع الزم اال راالت. )ا   صراترلسا وا تأ ید اعضای محترم شراای االیمی شبر االید:.

 وا ذکر صلراتی ور محمد و آ  محمد )ص: خاتما  افت. 05 لسا الاعت 
 


