
 دوره ششم شوراي اسالمي شهر بجنورد 41/7/4111مورخ  41صورتجلسه رسمي شماره 
روز دوشننبه منور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.   01/7/0011

ضمن خیر مقندم بنه ضاضنرین و مهما نا       جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا

مینی و امنیتی خراسا  شمالی و آقای ضاتمی رینیس محتنرم   أل محترم ز دا ها و اقدامات تجلسه، آقای گرجی مدیرک

 ز دا  مرکزی بجنورد دستور جلسه را قرائت  مود د. 

در ابتدا مدیرکل محترم ز دا ها و اقدامات تأمینی و امنیتی استا ، ضنمن قندردا ی از کمکناری شنورای اسنالمی      

ضوزه مربوطه خود ارائه و درخصوص ا تقال ز دا  بجنورد بنه خنارا از محندوده     شهر و شهرداری بجنورد، گزارشی از

 شهری و کمچنین ساما دکی و اشتغالزایی برای ز دا یا  بیا   مود د. 

در ادامه جلسه ریاست محترم ز دا  مرکزی بجنورد، توضنیحاتی را در بر امنه کنای ضنوزه مندیریت خنود بینا         

 داشتند.

ر امه کا توسط میهما ا  فوق الذکر، کر کدام از اعضای محترم شورا بطور جداگا ه به  قطه پس از ارائه گزارش و ب

  ظرات خود پرداخته و پیشنهادات و راککارکایی را بیا   مود د.

رییس شورا ضمن تشکر مجدد از مهما ا  جلسه و کمچنین اعضای محترم شورا با جمع بندی مطالب و  پایا در 

ر امیدواری  مود د تا با کمکاری کا و پیگیریهای شورا، شهرداری و اداره مربوطنه و بنا ایجناد    مباضث مطرح شده اظها

 زمینه مناسب برای ارتقاء مدیریت شهری در شهر بجنورد برای شهرو دا  فراکم گردد.

شهرداری درخصوص درخواست معناو  قضنایی رینیس کنل و      00/7/0011مور   08994/01/0011 امه شماره  -0

مبنی بنر معناف  منود      9/7/0011مور   101/1360/8100وراکای ضل اختالف خراسا  شمالی به شماره رییس ش

ملک آقای ضسین دیرباز از پرداخت عوارض شهرداری اعم از عوارض ورود بنه محندوده، آمناده سنازی، ارزش افنزوده      

متری شهدا، پشت شهربازی، کوچه  61ریال واقع در خیابا   498/499/363 اشی از قطعه بندی عرصه و .... به مبلغ 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  ظر با درخواست شنهرداری   09متری، پالک  0بن بست  4/67باقرخا  

 اعالم موافقت  مود.

و پنس از بررسنی و تبنادل  ظنر      در جلسنه مطنرح، شنورا    گزینه متصندی شنهرداری بجننورد    درخصوص ا تخاب -1

رأی  3موجود با رأی  9 جواد ضمیدی راوری را ازمهندس  آقای و با در  ظر گرفتن کمه جوا بفرایندکای ا جام شده 

 . مود دموافق به عنوا  شهردار بجنورد ا تخاب 

 با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشا  اسالم خاتمه یافت. 04جلسه ساعت 
 


