
  دوره پنجن شورای اسالهی شهر بجنورد26/3/98 هورخ 95صورتجلسه شواره 
 سٍص یکطٌثِ هَسخ 11:00پیشٍ دعَت لثلی اص اعضای هحتشم ضَسای اسالهی ضْش تجٌَسد، جلسِ سسوی ساعت 

هجیذ آغاص ٍ سپس سییس ضَسا ...  دس هحل سالي جلسات ضَسا تطکیل ضذ، جلسِ تا تالٍت آیاتی چٌذ اص کالم ا26/3/98

ًاهِ ّا، صَستجلسات )دستَس جلسِ  (...ّفتِ فشٌّگی ضْش تجٌَسد ٍ )ضوي خیش همذم تِ حاضشیي ٍ گشاهیذاضت ایام ّفتِ 

 :سا لشائت ٍ پس اص تشسسی ٍ تثادل ًظش تصویواتی تطشح ریل اتخار گشدیذ (...کویسیًَْا ٍ 

 ضْشداسی هثٌی تش اخز هجَص اًتطاس اٍساق اسالهی ٍ اخز تسْیالت تاتت خشیذ 7/3/98 هَسخ 23693/10/98ًاهِ ضواسُ  1-

 (د) ٍ تٌذ 5تثصشُ  (د) هیلیاسد تَهاى تشاتش تٌذ 100تِ هثلغ ... هاضیي آالت عوشاًی، خذهات ضْشی، حول ٍ ًمل عوَهی ٍ 

تاصگطت تسْیالت تعْذُ % 50 کل کطَس دس اختیاس ضْشداسی لشاس گیشد کِ 1398 هادُ ٍاحذُ لاًَى تَدجِ سال 3تثصشُ 

 سالِ تعْذُ ضْشداسی خَاّذ تَد دس 5هذت تاصپشداخت % 15هاتمی آى تا سَد % 50ساصهاى ضْشداسیْا ٍ دّیاسیْا تاضذ ٍ 

 تشًاهِ، کویسیَى 19/3/98 هَسخ 106 ضواسُ صَستجلسِ 2 تٌذجلسِ هغشح، ضَسا پس اص تشسسی ٍ تثادل ًظش ٍ تِ استٌاد 

کلیِ هاضیي آالت عوشاًی فشسَدُ اص سدُ خاسج عی - 1 تا دسخَاست ضْشداسی هطشٍط تِ ایٌکِ گزاسی سشهایِ ٍ تَدجِ

ساصهاى عوشاى ٍ تْساصی ضْشی تطکیل ٍ کلیِ ًیشٍّای اداسی، فٌی ٍ عوشاًی ٍ - 2تفشٍش تشسٌذ  (هضایذُ)هشاحل لاًًَی 

تِ ّیچ ٍجِ ًیشٍی اًساًی جذیذ جزب ًگشدد ٍ جْت ساُ - 3. کاسگشی اص ضْشداسی هٌفک ٍ تِ ساصهاى جذیذ اًتمال یاتٌذ

اًذاصی هاضیي آالت خشیذاسی ضذُ اص ًیشٍی اًساًی ٍ ساًٌذگاى هَجَد استفادُ ضَد ٍ دس ضوي همشس ضذ عشح تَجیْی 

 .اٍلَیت تٌذی خشیذ هاضیي آالت تا یکواُ آیٌذُ تِ ضَسا اسائِ گشدد، اعالم هَافمت ًوَد

 ضْشداسی هثٌی تش خشیذ حَالِ ّای آسفالت ٍ لیش هصشف ًطذُ ضشکت تْیاس 4/3/98 هَسخ 22778/10/98 ًاهِ ضواسُ 2- 

 3 تٌذ دس جلسِ هغشح، ضَسا پس اص تشسسی ٍ تثادل ًظش ٍ تِ استٌاد 53796/10/95ساصُ دس چاسچَب لشاسداد هٌعمذُ تطواسُ 

 تا دسخَاست ضْشداسی، هطشٍط تِ ایٌکِ گزاسی سشهایِ ٍ تَدجِ تشًاهِ، کویسیَى 19/3/98 هَسخ 106 ضواسُ صَستجلسِ 

اتتذا ّضیٌِ هحاسثِ ضذُ آى اص عشیك ٍاگزاسی هصالح، آسفالت ٍ هصالح تَلیذی ضْشداسی صَست گیشد ٍ دس صَست عذم 

اهکاى تْاتش هصالح تِ جْت ًیاص ضْشداسی اص اسائِ پشداخت تسْیالت دس لالة پشٍاًِ ضٌاٍس ساختواًی ٍ یا ٍاگزاسی صهیي تِ 

 .ضشکت هزکَس تصفیِ گشدد، اعالم هَافمت ًوَد

 ضْشداسی دسخصَظ عَاسض ساختواًی احذاث هشکض هعلَلیي رٌّی ٍ جسوی 2/3/98 هَسخ 22533/10/98ًاهِ ضواسُ  3-

 ضواسُ صَستجلسِ 4 تٌذ آرس ٍ سالوٌذاى پشدیس تجٌَسد دس جلسِ هغشح، ضَسا پس اص تشسسی ٍ تثادل ًظش ٍ تِ استٌاد 12

 همشس ًوَد ضوي صذٍس پشٍاًِ، عَاسض هحاسثِ ضذُ گزاسی سشهایِ ٍ تَدجِ تشًاهِ، کویسیَى 19/3/98 هَسخ 106

 آرس ٍ سالوٌذاى پشدیس تجٌَسد تذّکاس ٍ دس صَست فشٍش هلک هزکَس، 12ساختواًی هشکض هعلَلیي رٌّی ٍ جسوی 

 .عَاسضات دس صهاى ًمل ٍ اًتمال تِ ًشخ سٍص هحاسثِ ٍ ٍصَل گشدد، اعالم هَافمت ًوَد

 ضْشداسی 98 ضْشداسی دسخصَظ اعوال تخفیفات دس دفتشچِ عَاسض هحلی سال 26/3/98م ح هَسخ /79/9ًاهِ ضواسُ - 4

 هاُ دس جلسِ هغشح، ضَسا پس اص تشسسی ٍ تثادل ًظش ٍ تا تَجِ تِ ضشایظ التصادی ٍ ایجاد اًگیضُ ٍ اهکاى ساخت 3تِ هذت 

 .ٍ ساص دس ضص هاُ اٍل سال، تا دسخَاست ضْشداسی تشاتش جذٍل ریل، اعالم هَافمت ًوَد
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 پرداخت

  هاه3هذت ارائه تخفیفات از زهاى شروع هصوبه شورای هحترم به هذت 

 درصذ اعوال تخفیف هاه سوم درصذ اعوال تخفیف هاه دوم درصذ اعوال تخفیف هاه اول

1 
عَاسض ساختواًی، هلکی ٍ سایش عَاسضات 

ساختواًی، اسصش هعاهالتی کویسیَى هادُ صذ، 

 (ًَساصی اعن اص تذّی گزضتِ ٍ حال
 (تیست دسصذ)% 20 (تیست ٍ پٌج دسصذ)% 25 (سی دسصذ)% 30 ًمذی

 (تیست دسصذ)% 20 (تیست ٍ پٌج دسصذ)% 25 (سی دسصذ)% 30 ًمذی عَاسض پیطِ ٍسی اعن اص تذّی گزضتِ ٍ حال 2



 ، فشٍش صهیي ٍ چکْای 77 ، جشاین کویسیَى هادُ 100تخفیفات فَق ضاهل ضشایة جشاین کویسیَى هادُ : 1تثصشُ 

 .تشگطتی ًوی گشدد

تخفیفات فَق تشای اداسات، دستگاُ ّای اجشایی، تاًک ّا، هَسسات هالی ٍ اعتثاسی ٍ هَاسد هطاتِ تشای هذت سِ : 2تثصشُ 

 .لحاػ هی گشدد% 10هاُ 

 .تشًاهِ، تَدجِ ٍ سشهایِ گزاسی دس جلسِ لشائت گشدیذ- ٍسصش ٍ جَاًاى- صَستجلسات کویسیَى فشٌّگی ٍ اجتواعی* 

 هَسَم تِ ضَساّای ضْش ٍ سٍستای سشاسش کطَس ٍ تثصشُ ّای ریل آى تشای ضْشداسی ٍ کلیِ دستگاُ 90سعایت هادُ * 

 .( تٌذ هصَتِ تِ تأییذ اعضای هحتشم ضَسای اسالهی ضْش سسیذ5ایي صَستجلسِ دس لالة ). ّای ریٌفع الصم االجشاست
 


