
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 92/11/29مورخ  131صورتجلسه رسمي شماره 

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

دی حتل ماین   لسایت وویا کشکیل و س  لسی ری ک وت اییکی د،  از م   ا... حدی  ازیز و م ر یییر    02/01/29

)صویکدلسیت متیسیونجی و واویا مت  ییر حد   ری ایمری  و رراحی او  ایی  فتری یا رراحی داوری و دمروی  لسی  

 مییر نیحی فی( یا قرائ  و پر از رریمی و کبیدل نظر کصتیتیکی رشرح ذیل اکخیذ رردی :

 فیتیری  01/01/29 حویخ کوافدی صویکدلسیوجردای  دییصوص  09/01/29حویخ  009221/01/29نیحی واتیی    -0

 10واقع دی  911/070/0951پ ک ثبری  1-01-09-10و اقی  حج   نعیتی حینک حلک ری م  نومااایز   واااجردای 

 111/111/577حررحررع ری ایزش  99/00حرر  وجی  نوزییی حب،ی رر کدیمی  یری  امیفی ایض وجردای  ری حسیا  

ی نتیی  و حینک حوظف ری کدتیع ری ایشین وارذا 01/01/29حویخ  012515/0/29یییل طبق مییوا،یمی ایزییری وتیی   

 لسی حطرحس وویا پر از رریمی و کبیدل پ ک فوق انذمر ری امیفی ایض وارذای و   و اص ح م،  حی ریو  حوموع دی 

ا را  طرح کتصیلی و ریزرشییی حعیرر ری کوافق حذموی ری یعیی  موارط  مرویت ری کو ی ری مییو،یمی اندی  و   وو نظر 

 .  اع   حوافد  نتودس ای  کوافق از کیییخ ار غ ری ح ت می حی  حعربر یواف  رودو حدریات وجرمیز

متیری فم ان یشی و وویا ری واجردای  دییصوص حعرفی نتیی،     05/01/29حویخ  009115/01/29نیحی واتیی    -0 

ا رتیعی اوز  فی   -ری ف ف کدتیع رریمی و کصویب طرح فی  حطینعیکی و ررنیحی فی  فرف،گی مییو،یمی وجردای 

حخرلف وااجردای  دی  لساای حطرحس وااویا پر از رریماای و کبیدل نظر ری حعرفی اقی  اررافیم احینی یییماا  حترر    

 فد  نتود. متیسیون فرف،گی و ا رتیعی رع،وان نتیی،   وویا دی عضوی  متیری حذمویس اع   حوا

فییت حترر  کطبیق  حترر  دییصاااوص اع   نظر فرحین ای  01/01/29حویخ  0997/0/1000نایحای واااتایی      -1 

وویا  ام حی وجر رد،وید ری حوموع ایائی طرح  9/01/29حویخ  009 صاویکدلسای وتیی     1دییصاوص حصاوری ر،    

رریویدای وجر رد،وید دی  لسی حطرحس وویا  پیشا،جید  رسری کشویدی ری ف ف کومعی ی حیت دی ح،یطق ایویی و مم 

پر از رریماای و کبیدل نظر ری کو ی ری کوانت، ماایز  ح،یطق مم رریویدای و فت ،ی  ریزرشااییی حعیرر عتوحی حتلی   

 حرروطی رر حصوری یود اصرای و دییوام  ای یع و یمی ری دی وویا  ال ایر ف امرین یا یوامریی و ن .

اعضای  حترر  متیسیون عترانس حعتیی  و وجرمیز  اقییین اررافیم احینیس رجت   بیی  و  دییواما  مای نتر از    -1

حصطتی دنیریین حب،ی رر انصراف از عضوی  متیسیون حذموی حوموع دی  لسی حطرحس وویا پر از رریمی و کبیدل نظر 

 ی  متیسیون حذموی انرخیب و ری دییوام  فی  فوق اع   حوافد  نتودس مت،یً حدری و  دی  لسی اکی وویا اعضی   

 حعرفی رردد.

  ری ذمر صلوات رر پییحبر عظیم وأن ام   ییکتی ییف . 09:11 لسی میع   

 


