
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 72/66/89مورخ  631صورتجلسه رسمي شماره 

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

 ت وویا تشکیل گردید. دی حتل میلن  لسی 02/00/89

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

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

(س دمروی  لسی یا قرائ  و پی از رریمی و تبیدل تس( و یوز زنوالدت رضارت ایمتی  ح،یمابرجی  ایی  هتری تتبری   

 نظر تصتیتیتی رشرح ذیل اتخیذ گردید:

 %01عوایض وجردای  از تختیف وجردای  دی صوص تغییر اعتیل  02/00/89حویخ  010191/01/89نیحی وتییه  -0

( حوروع دی  لسی حطرحس وویا پی از رریمی و تبیدل نظر و ری تو ی ری ایی  ا... 89تامت،د  تی پییین مایل  یی   %11ری 

 دهی حبییک ادر و امرابیل وجروندان حترر  از تختیتیت اع   وده ری دی وام  وجردای  اع   حوااا  نتود.

ری حبلغ  اری از رین  حل وجردای  دی صوص تددید تسجی ت دییی 02/00/89حویخ  010331/01/89وتییه نیحی  -0

قینون دی رود ی مل مشااوی دی  لساای  3هشاارید و دجیی حیلییید یییل و ری تو ی ری پیب ری،ی فرای  ر،د تو( تبصااره 

 حطرحس وویا پی از رریمی و تبیدل نظر ری دی وام  وجردای  اع   حوااا  نتود.

وجردای   0189میل رتم رود ی پیش،جید  وجردای  دی صوص ح 02/00/89حوی ی  003193/01/89نیحی وتییه  -1

حویخ  041صویتدلسی وتییه  0ر،د و تبیدل نظر و ری امر،ید پی از رریمی  وویاو میزحینجی  وارسریس دی  لسی حطرحس 

وجردای  و میزحینجی   0189مایل  حرتم رود ی پیشا،جید    ری متیسایون ررنیحیس رود ی و مارحییی گرای    00/00/89

   .اع   حوااا  نتود وارسری ری ورح ذیل

 هزای یییل 212/280/123/0    تع مل دیاحدهی -

 هزای یییل 212/991/148/0    تع مل رود ی  یی  -

      هزای یییل 111/800/103/0    تع مل رود ی عتران -

 وجردای  0188وجردای  دی صوص الیتی رود ی پیش،جید  میل  11/01/89حویخ  002149/01/89نیحی وتییه  -4

 تبیدل نظر و ری امر،یدپی از رریمی  وویارد،وید و میزحینجی  وارسری ری هتراه الیتی پیوم  رود ی دی  لسی حطرحس 

 ریپیش،جید  و الیتی پیوم  رود ی رود ی  و مرحییی گرای  رود ی سمتیسیون ررنیحی 040صاویتدلسای وتییه    0ر،د 

 .نتودورح ذیل اع   حوااا  

 هزای یییل حی ریود می ویحل:  111/809/018/4وجردای  رد،وید و میزحینجی  تیرعی ری حبلغ 0188رود ی میل  -

 هزای یییل 111/809/018/4    تع مل دیاحدهی  -

 هزای یییل 811/143/300/0    اعربییات هزی،ی ا  -

 هزای یییل  011/420/022/0    تتل  دایایی هی  مرحییی ا  -

 هزای یییل  111/401/321    تتل  دایایی هی  حیلی  -

وجردای  دی صوص  ییگزی،ی وثیای تسجی ت از و ی ناد ری وثیای  02/00/89حویخ  010123/01/89نیحی وتییه  -3

حلکی ریر  تساجی ت ا ر وده از رین  حل  ری حبلغ یکصد حیلییید یییل و از رین  وجر ری حبلغ هشرید و دجیی حیلییید  

 02/00/89حویخ  040 صویتدلسی وتییه 4از رریمای و تبیدل نظر و ری امار،ید ر،د   یییل دی  لسای حطرحس واویا پی   

 ری دی وام  وجردای  اع   حوااا  نتود.و مرحییی گرای  رود ی  سمتیسیون ررنیحی

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(. 3تاین صویتدلسی دی قیلب دمرگیه هی  ذی،تع الز  اال رام . 

  ام    یتتی ییا . ری ذمر صلوات رر پییحبر عظیم وون 03:11 لسی میع    
 


