
 اسالمي شهر بجنوردشوراي  02/55/89مورخ  531صورتجلسه رسمي شماره 

یوز یکش،بم  00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترر  واویا  اما حی واجر رد،ویدس  لسم یمای میع        

دی حتل ماین   لسایت واویا یشکیل وجس  لسم ری ی وت تیییی  ،ج از     ا    حدیج ت یز و م       01/00/89حویخ 

وجه رم  لسم )حجیر ل و حعیونی  حترر  اط عیت خرامین و حیجاینین دعوت ییی  وویا ضا  خیر حقج  رم حیضری  

)صاوییدلسیت  دماروی  لسام   س  و والدت حضارت فیطام )(  یوز زن  )یبریک ایی  ا    دفم فدرو گراحیجاوا  ایی  فترم  وااینی   

 یا قرائ  و پ  از رریمی و یبیدل نظر یصایاییی رشرح ذیل ایخیذ گردیج:  ایسیونجی و مییر نیحم فی 

 فیایری  6/00/89 حویخ یوافقی صوییدلسمواجردای  دیخصو    01/00/89حویخ  001821/01/89نیحم وااییه   -0

ریغ حطجر  انرجی  حینک حلک ری قون،یحم عید  واقع دی ین علی ا بر و علی اصغر نودفی و عیسی  راح  تقییو  وجردای 

مام قطعم زحی  حدیوی ف  دی حسیر گری ری  خساییات وایده نیوای از وقو    حب،ی رر یعیی  یکلیف دیخصاو    6وحجت 

یییل و  111/111/001/2حررحررع حداوعیً رم حبلغ  011حررحررع حداوعیً  011حررحررع و  011حررحررعس  021حسیح  

حرر   ،وب ری  ییواا،یماای  00حرر  دی  ،جیو   6حلک حعوض وااجردای  دی انرجی  خییرین دریران دی حیواایم گری 

یییل و  111/861/916/0حررحررع رم حبلغ  90/018عرصم رم حسیح   01/8/89حویخ  010108/00/89ایزییری رشاییه 

زحی  وااجردای  ری  ییواا،یماای ایزییری فور انر ر دی قبیل  بران خسااییت نیواای از وقو  ماام قطعم زحی  حقری وااج 

ای  ری قطعیت حینکی  رم نیحبردگین دی حدیویت یکجیگر رم ایشاین واگرای گردد و حیرم انرتیوت ایز  حلک حعوض وجرد 

یییل دی قینب یساجی ت پروانم میخراینی دی حلک واگرای وجه یوم  وجردای  رع،وان حعوض رم   111/101/262حبلغ 

طی وجن فرای،ج قینونی و ری یو م رم و  لسم حطرحس وویا پ  از رریمی و یبیدل نظر س حوضو  دی نیحبردگین اعطی گردد

ا را  طرح یتصایلی و ریزگشاییی حعیرر ری یوافم حر وی ری یعیی  ضوار  و حقریات    ضارویت   ییوا،یمای اندی  واجه و   

  وجرمیز  اع   حوافق  ناودس ای  یوافم از ییییخ ار غ رم حجت مم حیه حعربر خوافج رود

 فیایری  0/00/89 حویخ یوافقی صوییدلسمواجردای  دیخصو    06/00/89حویخ  001110/01/89نیحم وااییه   -0

انرجی  خییرین قون،یحم عید  واقع دی  1-11-01-01-0 ج نومایز   حینک حلک ری تواوییین و وار ی    تقی و  واجردای  

دیصج  %21واگرای  مج  انعرصم وجردای  رم حینکی  رم نسب  حب،ی رر یعیی  یکلیف دیخصو   شیویزس  ،ب خ،جر 

و حسکونی دی مج  وجردای  از حسیح  دیصج ویحل حعیررس گریفیس  ییرریجی  %61خینص حساکونی دی ماج  حینکی  و   

ررامی( نقشم یتکیکی ییییج وجه یوم   ایرم  02/1/89حویخ  018/00/89 ل حلک ری  ییوا،یمای ایزییری رم واییه   

دی   ییو،یمی انطی وجن فرای،ج قینونی و ری یو م رم و  لسم حطرحس وویا پ  از رریمی و یبیدل نظر حوضو  دی ف،ی 

ح یتصایلی و ریزگشاییی حعیرر ری یوافم حر وی ری یعیی  ضااوار  و حقریات وااجرمیز  اع     ا را  طر ضارویت  واجه و 

  حوافق  ناودس ای  یوافم از ییییخ ار غ رم حجت مم حیه حعربر خوافج رود

قینون واااجرداییجی  18یعیی  ا را  حیده حب،ی رر واااجردای   01/00/89حویخ  001020/01/89وااااییه نایحم   -2

و ذیتسیری وجردای  رد،وید  ییییجیم تقی  علی ماعیدیی رع،وان حجیر احوی حینی اما،ید حینی و   دیخصاو  حم احضای   

 ری دیخوام  وجردای  یو م رم موارم حجیریری نیحبردهری و دی  لسم حطرحس وویا پ  از رریمی و یبیدل نظر حوضاو   

 اع   حوافق  ناود 

دیخوام  تقی  وجر حب،ی رر دی دریرخینم واویا  ام حی  واجه  ثب   00/6/89/  حویخ 0069/1/89نیحم وااییه   -0

دی  لسم حطرحس وویا پ  حوضو     حعلی  لیلی دیخصاو  حایی  از خریج  ریب ری ع،وان یازفی و نییزفی  حع،و س 

و ری فجف   ایسیون فرف،گی و ا رایعی 6/1/89حویخ  91صوییدلسم واییه  0ر،جاز رریمای و یبیدل نظر و رم امر،ید  

  س اع یی حبلغ دو حیلیون یوحین دی قینب خریج  ریب از حتل اعربییات فرف،گی و ا رایعی  از اقجاحجی  فرف،گیس حایی

 حوافق  ناود 

حوماو  رم واویافی  واجر و یوماری  مارامار  شوی و یبصره فی  ذیل تن ررا  وجردای  و  لیم        81* یعیی  حیده 

 ر،ج حصورم رم یأییج اعضی  حترر  وویا  ام حی وجر یمیج   0صوییدلسم دی قینب )ای  دمرگیه فی  ذی،تع الز  اال رام   


