
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 91/9/9011مورخ  911شماره  صورتجلسه رسمي
یوز یکشر،ب  مروی     01011پیرو دعوت قبلی از اعضای محترر  ورویای امر می ورجر رد،رویده رلمر  یمر ی مراع          

 وویا تشکیل گردید. ه ایشدی محل مالن  92/0/0011

رلم  را ت وت آیاتی چ،د از ک   ا... مدید آغاز و مپس یییس وویا آقای رج ن ربایی ض ن خیرر مدرد  رر  راضررین دی      

رلم  ک  را رضوی مج ان دعوت وده ر  رلم  آقای مج،دس هرادی زایعری ورجردای محترر  رد،روید و منراوتین محترر  و        

دی ادام  آقای مج،ردس زایعری ورجردای     .هفت ه موایدی یا را موضوع رلم  مطرح ت وده چ،ین گرامیداو  م،امبتجای ایا  

 .ر  رلم  ایائ  ت ودتدگزایوی از اقدامات وجردایی رد،وید دی روزه های مختلف وجری محتر  رد،وید 

 ردید0پس از رریمی و تبادل تظره تص ی اتی رشرح ذیل اتخاذ گو مپس ییام  وویا را طرح و قرائ  تام  ها  

 قی رارین  91/09/22 مروی   ترواقدی  صویتدلمر  وجردایی دیخصرو    94/0/0011موی   0924/01/0011تام  و ایه  -0

رررا کررد تومررازی   990و  0994تد ینرری  03314/073پرر ث تبترری مالررم ملررم آقررای هررادی پرویزیرران  و  وررجردایی

موضروع  تنیین تکلیف عوایض مشرقی  و تد یعه مب،ی رر وجریوی ر،وریه کوچ  ول چ   07واقع دی  19110100010011

اررای طرح تفصریلی و   ضرویت اتدا  وده وطی ودن قرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر دی 

قدر   اعر   موا را یعای  ضوارط و مدریات وجرمرازی  پیومر     91/09/22)صویتدلم  تواقدی موی  رازگشایی منارر را تواقق مذکوی 

 .ت وده این تواقق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه منتبر خواهد رود

 قی رارین  90/09/22 مروی   ترواقدی  صویتدلمر  وجردایی دیخصرو    92/0/0011موی   4129/01/0011تام  و ایه  -9

تنیین تکلیرف عروایض   مب،ی رر ضلع ر،وب میدان رای واقع دی قول،ام  عادی مالم ملم آقای قامم امین دوم  و  وجردایی

 اتدرا  ورده و  طری وردن قرای،رد    را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر موضوع دی مشرقی  و تد یعه 

ررا یعایر  ضروارط و    پیومر     90/09/22)صویتدلم  تواقدی مروی   اررای طرح تفصیلی و رازگشایی منارر را تواقق مذکوی  ضرویت

 .قد  ت وده این تواقق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه منتبر خواهد روداع   موامدریات وجرمازی 

تب  وویا دیخصو  دیخوام  آقای وایان آدی،  زاده مب،ی رر ک م و  93/0/0011/ش موی  094/4/0011تام  و ایه  -3

و تبادل تظر و رر   مماعدت مالی رج  ررگزایی رش،وایه ملی م،طد  ای )توای وردت  دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی 

 01ک یمیون قره،گی و ارت اعی ررا ک رم و ممراعدت رر  مبلر        99/0/0011موی   099صویتدلم  و ایه  0امت،اد ر،د 

 میلیون ییال از محل اعتبایات مازمان قره،گی و ارت اعی وجردایی اع   مواقد  ت ود.

مروی ورجری و ورویاها امرتاتدایی دیخصرو       مرپرم  محتر  دقترر ا  93/0/0011/ش موی  094/4/0011تام  و ایه  -0

صویتدلمر    9مصورات مفر مفیر محتر  کشوی ایم،متان دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر و ر  امت،اد ر،رد  

ک یمیون قره،گی و ارت اعی را اتنداد تفاهم تام  خواهر خواتدگی را وجر ایرروان ایم،مرتان    99/0/0011موی   099و ایه 

 واقد  ت ود.اع   م

ممئول محترر  اتحادیر  اتد ،جرای امر می داترش آمروزان خرامران ور الی          94/09/22موی   7419/031تام  و ایه  -4

تفر دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و  31دیخصو  اهدای روایز ر  یاویان غرق  های ت ایشگاه مدیم  اتد ب ر  تنداد 

ک یمیون قره،گی و ارت اعی را ک م و مماعدت ر   99/0/0011موی   099و ایه صویتدلم   3تبادل تظر و ر  امت،اد ر،د 

 میلیون ییال و اهداء لوح ر  ییام  وویا و ییام  ک یمیون قره،گی و ارت اعی وویای وجر اع   مواقد  ت ود. 04مبل  

اتدایی دیخصرو  تنیرین و   مرپرم  محتر  دقتر اموی وجری و وویاها امرت  99/0/0011موی   739/99/00تام  و ایه  -1

تکلیف پم اتد امتان موضوع دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر را اص ح امام،ام  و ادغرا  مرازمان پمر اتد    

امتان را مازمان پم اتد وجردایی مواقد  ت ود و مدری ود دی امام،ام  اص ری مواید تحوه اتتدرال دایایری هرا و ه چ،رین     

 و تیروی اتماتی تنیین و تکلیف گردد.ردهیجا و مطالبات 

وجردایی دیخصو  دیخوام  آقرای مح ردپوی متصردی پ رز ر،رزین       02/0/0011موی   3010/01/0011تام  و ایه  -7

مترمررع دی رلم  مطرحه ورویا پرس از    711ممیر راده گلمتان وجر مب،ی رر آمفال  ممیر دمترمی پ ز ر،زین ر  متراژ 

 خوام  وجردایی اع   مواقد  ت ود.رریمی و تبادل تظر را دی



وجردایی دیخصو  ت دید قررایداد و ترامین وتیدر  تمرجی ت تاوگران       99/0/0011موی   4490/01/0011تام  و ایه  -9

 اتورومراتی رخش خصوصی دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل تظر را دیخوام  وجردایی اع   مواقد  ت ود.

  ذکر صلوات رر پیامبر عظیم وأن ام   خات   یاق .را  00011رلم  ماع    
 


