
 شوراي اسالمي شهر بجنورددوره ششم  01/6/0011مورخ  01صورتجلسه رسمي شماره 

 01/6/0011روز دوشنبه مورخ  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

سپس ریاست شورا ضمن خیر مقدم بهه  در محل سالن همایش شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و 

 حاضرین در جلسه و گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

مبنی بر عدم دریافت بهاء خدمات از شهروندان در محوطه پارک  8/6/0011/ش مورخ 0010/1/0011طرح پیشنهادی به شماره  -0

و مخالفت بها  در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  به منظور حمایت و تشویق بانوان به ورزش در اماکن مناسب، هربانوم

با موضوع استفاده بهینه از محوطه باز مجموعه مهربانو  02/1/0011مورخ  200صورتجلسه شماره  2اصرار شورای دوره پنجم در بند 

 با طرح پیشنهادی مذکور اعالم موافقت نمود.د در بهای خدمات پیشنهادی و کنترل دقیق بر رفت و آم

معاونهت وییفهه عمهومی     -فرماندهی محترم انتظامی اسهتان خراسهان شهمالی    2/6/0011مورخ  011/10/10/0120نامه شماره  -2

دید نظر )معافیت کفالت( درخصوص معرفی دو نفر نماینده از اعضای شورا جهت شرکت در جلسات هیئت های رسیدگی بدوی و تج

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با انتخاب آقای سید محسن موسوی به عنوان نماینده شورا در جلسهات رسهیدگی   

 بدوی و آقای مهرداد رحمتی به عنوان نماینده شورا در جلسات رسیدگی تجدید نظر اعالم موافقت نمود.

شهرداری درخصوص درخواست ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد مبنی بر  0/6/0011رخ مو 08211/00/0011نامه شماره  -0

 011012ریال جهت کمک به خانواده های نیازمند مبتال به کرونا از محل ردیف اعتبار  111/111/111/2کمک و مساعدت به مبلغ 

بررسی و تبادل نظر، با درخواست مذکور مشهرو    تحت عنوان ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر در جلسه مطرح، شورا پس از

 به تحت پوشش قرار دادن پرسنل بیمار شهرداری که آسیب دیده کرونا هستند، اعالم موافقت نمود.

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی درخصوص تشکیل کمیته شاهد و ایثارگر  2/6/0011مورخ  2صورتجلسه شماره  0یت به بند با عنا -0

ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با انتخاب آقای احمد رضها یددانهی بهه عنهوان     

 شهید اعالم موافقت نمود. رداری، ناجا، سپاه، ارتش و بنیادنفر نماینده از ایثارگران شه 1رئیس کمیته و 

درخصوص معرفی سه نفر نمایندگان شورا در کمیسیون توافقات و با عنایهت   08/1/0011مورخ  0صورتجلسه شماره  7پیرو بند  -1

ان بجنورد مبنهی بهر   فرمانداری محترم شهرست 00/1/0011مورخ  2166/0/0020به تصمیم هیئت تطبیق مصوبات طی نامه شماره 

اینکه کمیسیون مذکور در قوانین و مقررات مربوطه تشریع نگردیده است در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با انتخاب 

آقایان احمد رضا یددانی و سید محسن موسوی و سرکار خانم اعظم السادات افشین فر به عنوان نمایندگان شورا در کارگروه اجهرای  

 وافقت نمود.مفصیلی اعالم طرح ت

درخصوص معرفی چهار نفر نمایندگان شورا در هیئت حل اختالف مالیهاتی   08/1/0011مورخ  0صورتجلسه شماره  02پیرو بند  -6

فرمانهداری محتهرم    00/1/0011مورخ  2166/0/0020خراسان شمالی و با عنایت به تصمیم هیئت تطبیق مصوبات طی نامه شماره 

در جلسه مطرح، شورا پهس   ،د مبنی بر اینکه می بایست یک نفر جهت شرکت در کمیسیون موصوف انتخاب نمایندشهرستان بجنور

فصل سوم مرجع حل اختالف مالیاتی قانون مالیهات ههای مسهتقیم معرفهی یهک نفهر        200ماده با توجه به  واز بررسی و تبادل نظر 

بها انتخهاب    نفر نماینده شورا و موافقت هیهات محتهرم تطبیهق،    0معرفی  نماینده برای هر کمیسیون و مصوبات سنوات قبل مبنی بر

آقایان احمد رضا یددانی و یوسف مغروری، مصطفی دلیریان و مهرداد رحمتی به عنوان نمایندگان شورا در در هیئهت حهل اخهتالف    

 مالیاتی خراسان شمالی اعالم موافقت نمود.

 ل محمد )ص( خاتمه یافت.با ذکر صلواتی بر محمد و آ 00:01جلسه ساعت 


