
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 1/81/81مورخ  821صورتجلسه رسمي شماره 

یوز یکش،بی حویخ  00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترر  واویا  اما حی واجر رد،ویدس  لسای یماتی مایع          

 دی حتل میلن  لسیت وویا تشکیل گردید.  8/01/88

ییی  وااویا نااتن میر حبد  ری ییناارین دی  لساای و   لساای ری ت وت اییتی د،د از م   ا... حدید ازیز و ماا    

 اقی  حج،دس عرب حدیرمل حترر  دفرر احوی وااجر  وااویاهی  امااریندای  دعوت واادب ری  لساای ینهتچ،ین حیجتین

و گراحیداو  ح،یمبرجی  ایی  هفریس دمروی و هیأت هتراب اقی  هید  زایعی وجردای حترر  رد،وید مراماین وتیلی و  

 ود. لسی یا قرائ  نت

واجردای  دیمواوا ایائی حرپ پیشا،جید  رساری تشویبی ری هد       8/01/88حویخ  019800/01/88نیحی واتییب   -0

توماهی مدحیت دی ح،یح  ییوایی و مب ررمویدای واجر رد،وید دی  لسای ح رپس وویا پ  از رریمی و تبیدر ن ر و ری     

وازن وجردای  ری هد  تشوی  وجروندان تو ی ری تونایتیت واجردای حترر  دیمواوا عدال  دی توماهی مدحیت حر    

مایم،ین حتلی نیررارید دی رجسایز  و نومایز س ریزگشاییی حهیرر وجر  و یوان میز  ترافینس ح،یح  ییویی ا  و مب     

 ود.اع   حوافب  نتری یعیی  نوارط و حبریات وجرمیز  ررمویدای ری رسری پیش،جید  وجردای  دی وش ر،د رشرپ ذیل 

ر،ی  حساکونیس دی ید ترامب پییی و یدامرر دو واید رواویت یاینین دایدی حی گردد. ردیجی ام     حدوز ایداث  -0-0

 ددوی حدوز تدیی س ری یعیی  نوارط حرپ تفویلی و دی دویت پردام  عوایض حرروحی ر حینع مواهد رود.

،گ حهی  حی ریو،د. حدوز حررحررع از تأحین پییمی 011واید هی  حسکونی وی ییس دی ید ین واید تی زیرر،ی   -0-0

 این ر،د رییسری حرهیقبیً تومط وجردای  از متیری ف،ی و متیسیون حیدب پ،ج نیز امذ گردد.

 دیدد تبلیل حی ییرد. 01دیدد ری  01دی دویت پردام  نبد س عوایض ویود ری حتدودب از  -0-3

س مساار  عرداایس ویود ری حتدودب و  پردام  عوایض حلکی واایحل عوایض ایزا افزودب نیواای از ت ییر مییرر   -0-4

عوایض تفکیان ری امذ تهجد حتضااار  از حیلن ری زحین نبل و انربیر ری ح، وی ت ییر حیلکی  حومور حی گردد و یی ری  

 اقسیط رل،د حدت )یدامرر می میر( تبسیط حی گردد.

یا  ر،ی  حساکونی حو ود و  ری ح، وی تشاوی  حیلکین ری تدتیع ق هیت ییزدانیس اگر دی حت ت هد س ق هیت دا  -0-5

حررحررع افزایش ییرد. از عوایض تدتیع و تفکین و  011یدود حتوااویس دی ا ر تدتیع دو ق هی و یی ریشاارر ری یداقل 

 عوایض ددوی پروانی و ترامب تی می حببی یو  پیلوت و یدامرر می واید حهی  ریو،د.

زیرمایم  هی  حتلی هی  قبل از یومش امفیل س رر   حرروط ری دمارنیب هی  مدحیت یماین: ری ح، وی ایدید    -0-9

ین حیب ای،دب هتکیی  الز  ری دمارنیب هی  مدحیت یماین دیمواوا دادوی حدوز یاینین یفیی  و امافیل  وکیفی      

 دویت حی پذیرد.

ادایب حترر  ر،یید واااجید و احوی ایرییگران وااجرمااارین رد،وید   00/0/88حویخ  0390/801/31101نیحی وااتییب   -0

وا دیموام  مینوادب حترر  وجید حتتد  واد نوایی یاهبر حب،ی رر نیحنذای  مودی حتل مکونرشین واقع دی دیموا 

 0 ر،ی  وجید رزیگوای فوق الذمر دی  لسی ح رپس وویا پ  از رریمی و تبیدر ن ر و ری امر،ید ر،د 09مییرین یرس الجیی 

 اع   حوافب  نتود.ری دیموام  فوق  وویا  نیحنذای  3/01/88دویتدلسی حویخ 



ادایب حترر  ر،یید وااجید و احوی ایرییگران وااجرماارین رد،وید  05/00/89حویخ  09350/801/31101نیحی وااتییب  -3

دیمووا دیموام  مینوادب حترر  وجید رراتهلی گریوانیس حب،ی رر نیحنذای  مودی حتل مکونرشین واقع دی دویاهی 

 3 ر،د و ری اماار،ید ی دی  لساای ح رپس وااویا پ  از رریماای و تبیدر ن رحلکشس مودی مااو  ری نی  این وااجید رزیگوا

 دیموام  فوق اع   حوافب  نتود.ری  وویا  نیحنذای  3/01/88دویتدلسی حویخ 

ادایب حترر  ر،یید وااجید و احوی ایرییگران وااجرماارین رد،وید  05/00/89حویخ  09350/801/31101نیحی وااتییب  -4

حترر  واجید علی ادا ر ایساینیس حب،ی رر نیحنذای  مودی حتل مکونرشین واقع دی    دیمواوا دیمواما  مینوادب   

 و ری امر،ید ر،ی  این وجید رزیگوای دی  لسی ح رپس وویا پ  از رریمی و تبیدر ن ر 0رلوای واداالئتیس مودی  واداالئتی 

 دیموام  فوق اع   حوافب  نتود. وویا  نیحنذای  3/01/88دویتدلسی حویخ  4 ر،د

ادایب حترر  ر،یید وااجید و احوی ایرییگران وااجرماارین رد،وید  05/00/89حویخ  09350/801/31101نیحی وااتییب  -5

دیموااوا دیمواماا  مینوادب حترر  وااجید حتتود ایسااینیس حب،ی رر نیحنذای  مودی حتل مااکونرشااین واقع دی   

 و ری امر،ید ح رپس وویا پ  از رریمی و تبیدر ن رر،ی  این وجید رزیگوای دی  لسی  4رلوای واداالئتیس مودی  واداالئتی 

 دیموام  فوق اع   حوافب  نتود. وویا  نیحنذای  3/01/88دویتدلسی حویخ  5 ر،د

  ری ذمر دلوات رر پییحبر ع یب وأن ام   میتتی ییف . 05:11 لسی میع  
 


