
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 61/66/99مورخ  681شماره  صورتجلسه رسمي
روز یکشنبه موور    00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید. 01/00/99

رییس شوورا آقوای بهمون جبواری خومن قیور م ودم بوه         جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس  

حاخرین در جلسه که با حضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعوی شوهردار محتورم بجنوورد و     

معاونین محترم و همچنین گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته )ایام ا... دهه مبارک فجر و میالد حضرت فاطمه )س((، 

جلسه مطرح نمود. در ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد با ارائه گزارشی از حوزه  مواردی را با موخوع

 مدیریت شهرداری در بخشهای مختلف به جلسه ارائه نمودند.

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

درقواست آقوای آرموان حمیودی هنرمنود، پگوهشوفر و فوارص التحصویل         8/01/99مور   00/0199نامه شماره  -0

کارشناسی موسی ی درقصوص حمایت از تح یق، پگوهش و جمع آوری ده آلبوم تک نوازی موسوی ی بوومی شومال    

قراسان با محوریت حفظ، اشاعه و گسترش و پخش فرهنگ غنی موسی ی استان در سطح ملوی و بوین المللوی، در    

کمیسیون  00/00/99مور   011صورتجلسه شماره  1جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

میلیون تومان پس از اتمام کار و ارائه آن از محل اعتبارات  11فرهنفی و اجتماعی با کمک و مساعدت مالی به مبلغ 

 تعریف شده فرهنفی در بودجه شهرداری اعالم مواف ت نمود.

مسئول محترم اتحادیه انجمن هوای اسوالمی دانوش آمووزان قراسوان       00/00/99مور   7997/011نامه شماره  -1

و  0/2/99موور    11912شمالی درقصوص حمایت از برنامه های انجمن مذکور و با توجه به دستورالعمل به شماره 

تحادیه مذکور موخووع اجورای طورح شوهردار     انع اد تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور با ا

موور    011صورتجلسوه شوماره    9مدرسه، در جلسه مطرح، شورا پوس از بررسوی و تبوادل نظور و بوه اسوتناد بنود        

کمیسیون فرهنفی و اجتماعی، خمن اعالم مواف ت با طرح مذکور، م رر نمود به جهت کمک و مساعدت  00/00/99

اعتبارات تعریف شده فرهنفی در بودجه شهرداری بوه انجمون اقودام نماینود و      میلیون تومان از محل 01مالی مبلغ 

 همچنین انع اد تفاهم نامه فی مابین اتحادیه مذکور و سازمان فرهنفی، اجتماعی و ورزشی شهرداری انجام گیرد.

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم قاتمه یافت. 09:11جلسه ساعت   


