
 شورای اسالمی شهر بجنورد ششمدوره  13/5/3011مورخ  8 هصورتجلسه شمار

با ذکر صلوات و قرائت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغااز   10/5/0011مورخ  01پیرو دعوت قبلی جلسه شورای اسالمی شهر در ساعت 

 شورای شهر( مطالبی را بیان نمودند.گردید. سپس رییس جلسه آقای عین بیگی در مورد موضوع جلسه )بازبینی آیین داخلی 

 عضو شورا نسبت به بازبینی آیین نامه داخلی شورای شهر نظراتی را بیان نمودند. 8در ادامه جلسه هر یک از 

 و با حضور فرزندان شاهد پرسنل محترم شهرداری در جلسه، هر یک بطور جداگانه مطالبی را اظهار داشتند.

 ائت نامه ها و پس از بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:سپس ریاست شورا با طرح و قر  

بادوی و دو نفار    011درخصوص معرفی دو نفر نماینده شورا در کمیسیون ماده  08/5/0011مورخ  0صورتجلسه شماره  9و  8پیرو بندهای  -0

فرماناداری   10/5/0011ماورخ   6122/0/0060ت طی نامه شماره تجدید نظر و با عنایت به تصمیم هیأت تطبیق مصوبا 011در کمیسیون ماده 

می بایست نماینده شورا باشد. لذا با توجه باه تعاداد زیااد پروناده هاای      محترم شهرستان بجنورد که در هر یک از کمیسیونهای مذکور یک نفر 

بدوی و تجدید نظر و اینکه شهرداری دو کمیسیون در بدوی و دو کمیسیون در تجدید نظر برگزار می نماید. لذا شورا پاس   011کمیسیون ماده 

 011سادات افشین فر را به عنوان نماینادگان شاورا در کمیسایون مااده     از بررسی و تبادل نظر با انتخاب آقای علی اربابی و سرکار خانم اعظم ال

 تجدید نظر، اعالم موافقت نمود. 011بدوی و آقایان جمشید عین بیگی و مهدی معلم به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 

عناوان نمایناده شاوار در شاورای اساالمی       درخصوص انتخاب آقای یوسف مغاروری باه   61/5/0011مورخ  5صورتجلسه شماره  0پیرو بند  -6

شهرستان بجنورد و با عنایت به تأیید هیأت محترم تطبیق موضوع مجدد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباادل نظار، باا انتخااب آقاای      

 سید محسن موسوی نیز به عنوان دومین نماینده شورا در شورای اسالمی شهرستان بجنورد، اعالم موافقت نمود.

 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد )ص( خاتمه یافت. 05جلسه ساعت 
 


