
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 00/10/99مورخ  051صورتجلسه رسمي شماره 
روز یکشهنب  مهور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع      

 در محل سالن ه ایش شورا تشکیل گردید. 00/10/99

جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضه ن ییهر ممهدم به  یاضهرین در جلسه  و        

مه ان دعوت شده ب  جلس  آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنهورد و ه ننهین گرامیداشه  مناسهبتهای ایهام      
 یرداد( دستور جلس  را قرائ  ن ود.  01م یونین یرداد سالروز ریل  جانگداز یضرت امام ی ینی )ره( و قیا 01هفت  )

سهوا  از شههردار محتهرم قرائه  و پهس از       1در ادام  رییس شورا مکاتب  یکی از اعضای محترم شورای اسالمی مشت ل بر 

 توضیحات شهردار محترم، ممرر شد موارد پیگیری و مکاتب  ب  شورای اسالمی شهر ارسا  گردد. 
م ک یسیونهای تخصصی شورا هر کدام بطور جداگان  صورتجلسات ک یسیون را قرائ  و پس در ادام  روسای محتر 

 از بررسی و تباد  نظر تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

 6هیات محترم تطبیق دریصوص بنهد   محترم دریصوص اعالم نظر فرمانداری 8/0/99مور   121/0/1020نام  ش اره  -0
شورای اسالمی شهر بجنورد با موضوع واگذاری اراضی بازگش  از مزایده ع ومی و  28/2/99مور   019 صورتجلس  ش اره 

آیهین   00و 01تهاتر با طلب پی انکاران شهرداری مجدداً در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تباد  نظر و ب  استناد ماده 

نا( و از طرفی برای یل مشکالت پی انکاران نام  مالی شهرداری تهران و با توج  شرایط سخ  اقتصادی )شیوع ویروس کرو
ع رانی شهرداری بر مصوب  یود اصرار ورزیده و دریواس  ارجهاع و رسهیدگی در شهورای محتهرم یهل ایهتالن اسهتان را        

 یواستار می باشد.

و  )جنب  مللبه صباد( ه    شهرداری دریصوص مش ولی  ارکهان محله     00/2/99مور   21801/01/99نام  ش اره  -2

صورتجلس   0عوارض ورود ب  محدوده در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تباد  نظر و ب  استناد بند  %01اع ا  ن ودن 

ک یسیون برنام ، بودج  و سرمای  گذاری و با توج  ب  اینکه  محله  مهذکور یکهی از منهاطق که         0/0/99مور   011ش اره 

( بهرای محله  فهوی نیهز     21/0/99مور   012صورتجلس  ش اره  0ابالغی )بند  بریوردار نیز می باشد با اع ا  شرایط مصوب 
    اعالم موافم  ن ود.

موسوم ب  شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شههرداری و کلیه  دسهتگاه     91* رعای  ماده 

 ید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(.بند مصوب  ب  تأی 2)این صورتجلس  در قالب های ذینفع الزم االجراس . 

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظی  شأن اسالم یات   یاف . 01:11جلس  ساع   

 


