
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 01/01/99مورخ  091صورتجلسه رسمي شماره 
روز یکشانبه ماور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی سااع     

شورا  در محل سالن همایش شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ریاس  01/02/99

ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و گرامیداش  ایام هفتاه، دساتور جلساه را قراوا  و پاس از بررسای و تبااد    ار         

 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 قیماابین  91/6/99 ماور   تاواققی  صورتجلساه شهرداری درخصاو    9/02/99مور   006719/01/0999 امه شماره  -0

-211-6916و کد  وسازی  01901/079/2پالک ثبتی مالک ملک ضا سالمی و محسن دادجو آقایان موسی الرو  شهرداری

جلساه مطارح، شاورا پاس از     موضوع در تقاضای تقسیم قطعات، مبنی بر خیابان معراج روبروی کوره  جاتی واقع در  26-1

و بازگشاایی معاابر باا تواقا       اجرای طرح تفصایلی  ضرورت ا جام شده وطی شدن قرایند با توجه به و بررسی و تباد    ر 

اعالم مواقق   مود، این تواقا  از تااری    با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی پیوس (  91/6/99)صورتجلسه تواققی مور  مذکور 

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

مردم  هاد تجلای مهار   کا ون شهرداری درخصو  مساعدت مالی به  29/00/99مور   007627/01/0999 امه شماره  -2

 0ز دگی به من ور اجرای بر امه های تولید محتوا در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد    ر و باه اساتناد بناد    

قرهنگای و اجتمااعی باا کماک و      –کمیسایو های ورز  و جوا اان    9/02/99ماور    011صورتجلسه تلفیقی شاماره  

 تبارات کمک به بخش عمومی در بودجه شهرداری اعالم مواقق   مود.میلیون ریا  از محل اع 211مساعدت به مبلغ 

کا ون مردم  هاد آوای وصاا   شهرداری درخصو  مساعدت مالی به  29/00/99مور   007691/01/0999 امه شماره  -9

 2بناد   اترک به من ور اجرای بر امه های تولید محتوا در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد    ار و باه اساتناد   

قرهنگی و اجتماعی با کمک و مساعدت  –کمیسیو های ورز  و جوا ان 9/02/99مور   011صورتجلسه تلفیقی شماره 

 میلیون ریا  از محل اعتبارات کمک به بخش عمومی در بودجه شهرداری اعالم مواقق   مود. 211به مبلغ 
باشگاه قرهنگی و ورزشی پیام مساعدت مالی به شهرداری درخصو   27/00/99مور   001170/01/0999 امه شماره  -1

ماور    011صورتجلسه تلفیقای شاماره    7ا ت ار بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تباد    ر و به استناد بند 

میلیاون ریاا  از محال     211قرهنگی و اجتماعی با کمک و مسااعدت باه مبلاغ     –کمیسیو های ورز  و جوا ان 9/02/99

 اعتبارات کمک به بخش عمومی در بودجه شهرداری اعالم مواقق   مود.

جلیل ح  پرس  مبنی بار بازگشا  باه کاار ایشاان باه       درخواس  آقای  01/02/99/  مور  9119/0/99 امه شماره  -0

و با توجه به سواب  هنری ایشان در شهرداری با بازگش  به کار  و تباد    ر بررسی پس از شورادر جلسه مطرح،  شهرداری

 اعالم مواقق   مود.  امبرده،

شهرداری مبنی بر بررسی تعرقه پیشانهادی بهاای خادمات شاهرداری      1/00/99مور   016911/01/0999 امه شماره  -7

ز بررسی و تباد    ر با تعرقه بهای خدمات کشتارگاه باا  در جلسه مطرح، شورا پس ا 0111درخصو  کشتارگاه برای سا  

اعالم مواقق   مود، ضمناً مقرر  مود به میزان  ر  اقزایش تعرقاه کشاتارگاه،    99اقزایش  سب  به بهای خدمات سا   11%

یابد و همچنین از محل درآمد ردیف   یز به همان  سب  اقزایشمابین راهبر و شهرداری(  قرارداد قی 9ماده  0)بند درصد اجاره بهاء کشتارگاه 

بحساا  شاهرداری    %21به میزان )هزینه قراوری و شستشوی هزارالی هر رأس دام سنگین( تعرقه بهاء خدمات کشتارگاهی دام سنگین  09

 توسط راهبر واریز گردد، اعالم مواقق   مود. 

علیرضا شعبا ی بادا لو مبنی بار    آقای درخواسشهرداری درخصو   29/00/99مور   007001/01/0999 امه شماره  -6

اینکاه هیچگو اه تساویه    و با توجه به  و تباد    ر پس از بررسی شورادر جلسه مطرح،  بازگش  به کار ایشان به شهرداری

 اعالم مواقق   مود. حسا  مالی با ایشان صورت  گرقته،



کمک و  مبنی براس  آقای ابوالقاسم یزدا ی درخوشهرداری درخصو   9/02/99مور   021111/01/0999 امه شماره  -1

که با زبا ی طنز به معضل گنج یابی و صدمات جبران  اپذیر آن می  "خووم"با  ام یک ساعته مساعدت جه  تولید تله قیلم 

باا کماک و    آموز  و آگاه ساازی شاهرو دان   و با توجه به اهمی  و تباد    ر پس از بررسی شوراپردازد در جلسه مطرح، 

 اعالم مواقق   مود.از محل اعتبارات تعریف شده قرهنگی در بودجه شهرداری  ریا میلیون  011مبلغ به اعدت مس

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شاهرداری و کلیاه دساتگاه     91* رعای  ماده 

 وبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(.بند مص 1)این صورتجلسه در قالب های ذینفع الزم االجراس . 

 با ذکر صلوات بر پیامبر ع یم شأن اسالم خاتمه یاق . 01:11جلسه ساع    
 


