
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 52/05/89مورخ  041صورتجلسه رسمي شماره 
یوز یکشربر حویخ  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترر  واویا  امیحی و ر نورویدج سل ر یم ی میع     

 دی حتل میلن سل یت وویا تشکیل گردید. 52/05/89

ا... حوید یغیز و ماس  ییی  وویا م ن ییر حدد  نر ایمرین دی سل ر و  سل ار نی تیوت یییتی نرد از الی    

ح  ین دعوت واد  نر سل ار یقی  ح رده دید  زایعی و ردای حترر  نوروید و د یرین گراحیداو  حریمبر ی  ایی    

احیت و اقد 89دفررج یقی  ح رده حت د  یییما  واویا ما ن ایاگر گشایب حب او  از ع لکرد یک ایلر وویا دی می       

صاویت گرترر و قدیدایی از د دلی و وتی  ت ی  اعضای  حترر  واویا دی پیییر  حبیلبیت و رویدان حترر  و د یرین    

تشاکر از زا یت وابییر یوز  پرمرل و ردای  نوروید نی حدیری  توای رد یقی  ح رده دید  زایعی و ردای حترر  الر   

 لکرد قینل قبولی یا ایاگر ی ود  اید. دی اوز  دی  حخرلف حدیری  و ر  نصویت د ر سییبر ع 

دی اداحر یقی  ح رده زایعی و ردای حترر  نوروید ییش نی ایاگر گشایب الیحل از اوز  حدیریری و ردای  نوروید  

نر سل ااار ایاگر ی ود و از ا ییر ی  د ر سییبر واااویا از حدیری  وااا ر  دی ایاگر در نر ن رر یدحیت نر  89دی مااای  

ی ودید. مس  ییی  وویا نی قراگ  ییحر دی  ایسیع ود  نر سل ر و نریمی و تبید  یظر تص ی یتی نشرح و رویدان تشکر 

 ذیل اتخیذ ی ودید:

دییت حترر  تببیق دییصوص  حترر  دییصوص اعی  یظر ترحییدای  08/05/89حویخ  6639/0/1050ییحر و یی   -0

نودسر می   1610وویا  امیحی و ر نوروید نی حوموع یدیف  1/05/89حویخ  061 صویتول ر و یی   05حصاونر نرد  

واویا حرنو  نر یدیف ال   وا ردای  نین  حیدریحر وا روید دی سل ار حبرحج وویا پ  از نریمی و تبید  یظر و نی      88

یر ثر دو موتوسر نر ایرکر حیدریحر و روید عیو  نر اطیع یمییی ع لکرد و ردای  و وویا نر و رویدان ج ایتبی  ن ییی حو

یا نین حدیری  وا ر  و وا رویدان حترر  ایوید ی ود  ام ج ل ا وویا نر حصونر یود اصرای ویزید  و دییوام  ایسیع و   

 یمیدگی دی وویا  حترر  ال ایریف امرین یا یوامریی حی نیود.

ر  تببیق دییصوص دییت حتر حترر  دییصوص اعی  یظر ترحییدای  55/05/89حویخ  6101/0/1050ییحر و یی   -5

وویا  امیحی و ر نوروید نی حوموع تخفیف عوایض و ردای   02/05/89حویخ  068 صویتول ر و یی   1حصاونر نرد  

نرانر سدو  ایاگر وااد  حودداد دی سل اار حبرحج وااویا پ  از نریماای و تبید  یظر و نی توسر نر حصااونر انیغی نشاا یی    

ترایی الشوی )ویوع ویروه الرویی( و نر امررید حکیتبیت و تأالید امرییدای  و د یرین ورایط ن 01/05/89/ب 5985/2/89

نر حصااونر یود اصاارای ویزید  و  03/05/89حویخ  09555/65/10و  05/05/89حویخ  09115/65/10حترر  نر وا ییات  

 دییوام  ایسیع و یمیدگی دی وویا  حترر  ال ایریف امرین یا یوامریی حی نیود.

قبعر زحین از  6و ردای  دییصوص صویتول یت ال ی یون حشاید   55/05/89حویخ  011501/01/89ییحر وا یی    -6

قبعر ایامای واق  دی ایر ی  ییینین قیی  نییضا ی  تصاویر امارید حشاید ج یگ ی یوزییحر و یظریر الییوریمی دی سل ر      08

 نی دییوام  و ردای  اعی  حواتد  ی ود.حبرحج وویا پ  از نریمی و تبید  یظر و نی توسر نر طی ودن ترایرد قییویی 

واا ردای  دییصااوص ای  حووز اترریح ا اایم دی یحد و دشیرر نری   51/05/89حویخ  011121/01/89ییحر واا یی   -1

ماایزحین تردرییج ویزواای و اسر یعی واا ردای  نوروید دی نیی  واا ر و د یرین تیییدیر ییی  ماایزحین ح الوی یقی   

م حدی  وا ردای دی مایزحین و د یرین یقی  دید  تخر  نعروان ح لو  حیلی میزحین و قیگم   حت دیمای حوتق نعروان قیگ 

حدی  ذیت ایم وا ردای ج س   احضای  اللیر پردایر ی نی امارید ح برر دی ادود نودسر حصوم نی یعیی  حدریات حیلی و     

 10حید   61یظر و نر امررید نرد حعیحیتی وا ردای  نوروید ع ل ی ییرد دی سل ار حبرحج وویا پ  از نریمی و تبید    

و اصیایر دی  نعد  ینج نی  0/6/12قییون تشکییتج وظییف و ایرخینیت وویا  امیحی الشوی و ایرخیم و ردایان حصوم 

 دییوام  و ردای  نی یعیی  قوایین حرنوطر اعی  حواتد  ی ود.

ووز اترریح ا اایم دی یحد و دشیرر نری  واا ردای  دییصااوص ای  ح 51/05/89حویخ  011312/01/89ییحر واا یی   -2

میزحین پ  یید و ردای  نوروید دی نیی  و ر و د یرین تیییدیر ییی  میزحین ح الوی یقی  حوید ویدالی  نعروان قیگم 

حدی  و ردای دی میزحین و د یرین یییم م ییر صفرییی نعروان ح لو  حیلی میزحین و قیگم حدی  ذیت یم و ردای ج س   



ر پردایر ی نی امارید ح برر دی ادود نودسر حصاوم نی یعیی  حدریات حیلی و حعیحیتی و ردای  نوروید ع ل   احضای  اللی 

قییون تشکییتج وظییف و ایرخینیت  10حید   61ی ییرد دی سل ر حبرحج وویا پ  از نریمی و تبید  یظر و نر امررید نرد 

صیایر دی  نعد  ینج نی دییوام  و ردای  نی یعیی  و ا 0/6/12واویا  امایحی الشاوی و ایرخیم وا ردایان حصوم     

 قوایین حرنوطر اعی  حواتد  ی ود.

نری  دییحد و دشیرر واا ردای  دییصااوص ای  حووز اترریح ا اایم  51/05/89حویخ  011236/01/89ییحر واا یی   -3

میزحین ح الوی یقی  حت ن مایزحین ع ران و نیزیتریری و ر  و ردای  نوروید دی نیی  و ر و د یرین تیییدیر ییی   

دیدیشاد  نعروان قیگم حدی  واا ردای دی ماایزحین و د یرین یییم زیرم اا د  نعروان ح االو  حیلی ماایزحین و قیگم حدی  

ذیت یم و ردای ج س   احضی  اللیر پردایر ی نی امرید ح برر دی ادود نودسر حصوم نی یعیی  حدریات حیلی و حعیحیتی 

قییون  10حید   61یرد دی سل اار حبرحج وااویا پ  از نریماای و تبید  یظر و نر امااررید نرد  واا ردای  نوروید ع ل ی ی

و اصیایر دی  نعد  ینج نی  0/6/12تشاکییتج وظییف و ایرخینیت واویا  امایحی الشاوی و ایرخیم وا ردایان حصوم      

 دییوام  و ردای  نی یعیی  قوایین حرنوطر اعی  حواتد  ی ود.

 5362وا ردای  دییصاوص واگ ای  احیب نی و یی  پیال ی  ثبری    52/05/89حویخ  011838/01/89ییحر وا یی    -1

اصالی نخ  دو نی الیینر  ن داواری نیزگش  از حشاید  نر ورال  نین ال للی    021ترعی از  5363اصالی و   021ترعی از 

ظر نی دییوام  و ردای  حشرو  یویوی  و واکوتییی نی ییمرییی نوروید دی سل ر حبرحج وویا پ  از نریمی و تبید  ی 

تخرخوانی زحین تو  دی دو می  حروالی از تیییخ واگ ای   051دی صویت عد  اسرا  طرح ااداث نی ییمرین  -0نر ایرکر 

حی نیی اا  زحین ح الوی نر واا ردای  عودت و حبلد پردایری نر حبری  واایی  نیی  حرالش  حتیماابر و نر یریدایان   

 ی ود. پردای  گرددج اعی  حواتد 

 تی ینین 1/05/89 حویخ تواتدی صااویتول اارواا ردای  دییصااوص  52/05/89حویخ  019119/01/89ییحر واا یی   -9

و ویثر حترر  حعصوحی و ورالیء حبری نر حعوض حل  تصرف ود  تومط و ردای  و اسرا  اکم قبعی دادگی   و ردای 

سل ر حبرحج دی  811881291111500و و یی   8101182911111102نش یی   1ع وحی وا رمارین نوروید وعبر   

  اعینی تواتق ح الوی ایوی  وااد  الییوااریماای طی واادن ترایرد قییویی و نی توسر نر و وااویا پ  از نریماای و تبید  یظر 

 .حواتد  ی ودج این تواتق از تیییخ انیغ نر حدت مر حی  حعربر یوادد نود

 تی ینین 53/8/89 حویخ تواتدی صااویتول اارواا ردای  دییصااوص  51/05/89حویخ  011111/01/89ییحر واا یی   -8

ق  دی مل  سروم ترودگی  حبری نر تعیین تکلیف و ا یرعلی علی ینید  و ورالیء حیل  حل  نی قولریحر عید  وا و ردای 

و زحین حعوض  111/882/508/0حررحرن  دی ح یر گ ی نر حبلد  08/003حل  حعوض دی قبی  وقوع الل حل  نر ح یا  

حررحرن  دی ایویر گ ی  511عرصر نر ح یا   53/2/89حویخ  92116/00/89وا ردای  نی الییواریمی ایزیینی نش یی    

ییی  و د یرین حل  حعوض و ردای  پ  از واییش حینر الرفیوت ایزب زحین حیل   111/111/111/0 حرر  نر حبلد 05

ییی  توماط حیل  نت یم و ردای  نر ایشین واگ ای گردد حوموع دی   111/112/191نی حل  حعوض وا ردای  نر حبلد  

 مرویت الییوریمی ایوی  ود  ویی و طی ودن ترایرد قییونی توسر نر و سل ار حبرحج واویا پ  از نریمای و تبید  یظر    

اسرا  طرح تفصیلی و نیزگشییی حعینر نی تواتق ح الوی نی یعیی  موانط و حدریات و رمیز  اعی  حواتد  ی ودج این تواتق 

 .از تیییخ انیغ نر حدت مر حی  حعربر یوادد نود

تر دمر شد الییوریمی الر طی نرد و ردای  دییصوص اصیایر تعر 55/05/89حویخ  011501/01/89ییحر و یی   -01

نر تصاویم وویا یمید  و تعرتر دمر شد پیشر ید  دی ییتر ایمیلی اوربیدید   2/05/81حویخ  18صاویتول ار وا یی      5

اصیح حی گردد حوموع دی سل ر ( 1112/1)نسبت به مازاد دیصاد( دی  واد  الر نر عبییت    1112/1)ی اب  نر حیزاد  

 بید  یظر نی دییوام  و ردای  اعی  حواتد  ی ود.حبرحج وویا پ  از نریمی و ت

 نی ذالر صلوات نر پییحبر عظیم وأن امی  ییت ر ییت . 01:11سل ر میع   
 


