
 اسالمي شهر بجنوردشوراي  43/44/89مورخ  431صورتجلسه 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.  01/00/89

 لساای ری ت وت اییتی د،د از م   ا... حدید ازیز و ماایی یییی وااویا رااتن  یر حاد  ری ریراارین دی  لساای و   

چ،ین حیجتینین دعوت واااده ری  لسااای اقی  هید  زایعی واااجردای حترر  رد،وید و هیوت هتراه و گراحیداوااا  هت

س دمروی  لسی یا قرائ  و پی از رریمی و تبیدل نظر تصتیتیتی رشرح )تبریک ایی  ا... دهی فدر( ح،یمابرجی  ایی  هتری 

 ذیل اتخیذ گردید:

 فیتیرین 11/01/89 حویخ توافای صویتدلسیواجردای  دی صو    6/00/89حویخ  001001/01/89نیحی واتییه   -0

حرر   10قول،یحی عید  واقع دی  1-02-011-601-0حیلک حلک ری مد نوماایز  اقی  عبدالجیوااا اینانلو و  وااجردای 

دیصااد قدیالسااجا  01وااجداس ایاراای داد وس  ،ل دمل حخیرراتی  یده م تی پییز حب،ی رر ت یین تکلیخ دی صااو  

یییل طبق مییواا،یمی  111/111/011/0حرر ریقیتینده زحین ر د از یعیی  عال نشای،ی ری حبل    001ریر  واجردای   

یییل توماام حیلک  111/111/001حبل   وایینو حاری وااد پی از  01/2/89حویخ  90108/00/89ایزییری ری وااتییه 

 لسی حطرحس وویا پی از حوروع دی  حرر ری ایشین واگذای گرددس 01رتسیب وجردای س قدیالسجا وجردای  ری حسیر  

ا را  طرح تتصیلی و  ررویت مییوا،یمای اندی  وده و  طی وادن فرای،د قینونی و  ری تو ی ری و رریمای و تبیدل نظر  

ریزگشااییی ح یرر ری توافق حذموی ری یعیی  رااوارم و حاریات وااجرماایز  اع   حوافا  نتودس این توافق از تیییه ار   ری 

 .حدت می حیه ح ربر  واهد رود

 فیتیرین 18/01/89 حویخ توافای صویتدلسیوجردای  دی صو   01/00/89حویخ  001080/01/89نیحی واتییه   -0

قول،یحی عید  واقع دی وجرک  2-19-011-060-0حیلک حلک ری مد نومیز  اقی  حجد  ما ید  نسال   و  ی واجردا 

حررحررع دی ریویی  16/60وجردای  ری حسیر   از رکت  پشا  مای ان  ی گیز حب،ی رر تایرای   رید اریفی ای    

و حاری  01/2/89حویخ  28016/00/89یییل طبق مییو،یمی ایزییری ری وتییه  111/101/111حرر  ری حبل   00گذی 

حررحررع ری نیحبرده واگذای گردد و  16/60وجردای  ری حسیر  از اریفی ای   حذموی ریر   ریدحبل   وایینواد پی از  

 لسی حطرحس وویا پی از رریمی پی از واگذای  حیلک حوظخ ری تدتیع اریفی ای  ری حلک فوق حی ریود حوروع دی 

ا را  طرح تتصیلی و ریزگشییی  ررویت مییوا،یمی اندی  وده و ی وادن فرای،د قینونی و  طری تو ی ری و و تبیدل نظر 

ح یرر ری توافق حذموی ری یعیی  روارم و حاریات وجرمیز  اع   حوافا  نتودس این توافق از تیییه ار   ری حدت می حیه 

 .ح ربر  واهد رود

دی واما  حومسی  حب،ی رر ریر ینی واویا  اما حی   دی دواده  ثب   10/0/89/ش حویخ 028/0/89نیحی واتییه   -1 

ایدیبجش  حیه  1فره،گیس ه،ر  پرتو افریب دی صو  رتیی  از نتییش ح،دیر ری مییگردانی اقی  احین فرری می دی 

 1ر،د دی  لسی حطرحس وویا پی از رریمی و تبیدل نظر و ری امر،ید  ا را دیاحده حوراوع دی پ تو  واتی رد،وید ری  

ری تو ی ری حضاایحین ا رتیعی و ییداوی  و  یون فره،گی و ا رتیعیمتیساا 10/10/89حویخ  62وااتییه صااویتدلساای 

س ری پردا   حبل  دو حیلیون توحین از حتل و رتیی  از ف یلیرجی  فره،گی حصااایدیق ایزوااای  ایح ای دی این نتییش  

 اع   حوافا  نتود.  ساعربییات فره،گی و ا رتیعی

دی وام  اقی  حصطتی حب،ی رر ثب  دی دریر ینی واویا  ام حی   00/00/89/ش حویخ 0610/0/89نیحی واتییه   -1

دی  لسی حطرحس وویا حوروع ح نز  دی صو  متک ری هنی،ی دیپ ری حوروع حشیهیر فره،گیس ادری و ویزوی امرین 

تی  متیسیون فره،گی و ا رتیعی 00/00/89حویخ  89صویتدلسی وتییه  0ر،دپی از رریمای و تبیدل نظر و ری امر،ید  

 اع   حوافا  نتود.  سحبل  دو حیلیون توحین دی قیلل  رید مریب از حتل اعربییات فره،گی و ا رتیعی

حوماو  ری واویاهی  واجر و یوماری  مارامار مشوی و تبصره هی  ذیل ان ررا  وجردای  و ملیی        81* یعیی  حیده 

 ر،د حصوری ری تویید اعضی  حترر  وویا  ام حی وجر یمید(. 1)این صویتدلسی دی قیلل دمرگیه هی  ذی،تع الز  اال رام . 



 


