
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 88/3/0000مورخ  802شماره فوق العاده  صورتجلسه رسمي
روز شهنب  مهور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی قهول ادههادع سهاع       

 در محل سادن ه ایش شورا تشکیل گردید. 22/3/0011

جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای مهندس مح هدی مه ن ریهر م هدم به  نامهرین در        

جلس  ک  با نضور مه ان دعوت شدع ب  جلس  آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنهورد و مههاونین محتهرم و ه ننهین     

 صوم  )س( روز درتر( مواردی بشرح ذیل مطرح گردید.  گرامیداش  مناسبتهای ایام هفت  )والدت نضرت مه

قرمانداری محترم شهرستان بجنورد دررصوص مهرقی سرکار رانم مهریم   22/3/0011مور   0220/0/0020قرائ  نام  ش ارع  -0

ریه  و آرزوی  سهرابی عضو علی ادبدل شورا با توج  ب  استهفاء آقای علیرما باغن ی از س   عضوی  شورا قرائ ، اعضاء مه ن تب 

 توقیق روز اقزون ب  سرکار رانم سهرابی در عضوی  شورای اسالمی شهر بجنورد تا پایان دورع پنجم رواستار شدند.

طرح موموع انتخاب نایب رییس جدید شورا در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظهر، آقهای ج شهید گریهوانی را بها       -2

 د سال چهارم از دورع پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد انتخاب و اعالم مواق   ن ود.اکثری  آراء بهنوان نایب رییس جدی

با توج  ب  مهرقی عضو جدید شورای اسالمی شهر و انتخاب ن ایندگان شورا در ک یسیونهای مربوط ، اعضای محتهرم شهورا بها     -3

 اکثری  آراء بشرح ذیل انتخاب شدند.

ردمات و محهی    -برنام ، بودج  و سرمای  گذاری -  عنوان عضو ک یسیونهای ورزش و جوانانرانم سهرابی با اکثری  آراء ب -3-0

 ع ران، مه اری و شهرسازی انتخاب گردید. -زیس  شهری

 آقای به ن جباری بهنوان ن ایندع شورا در ک یسیون مهامالت شهرداری انتخاب گردید. -3-2

 ک یسیون تواق ات شهرداری انتخاب گردید.آقای به ن جباری بهنوان ن ایندع شورا در  -3-3

 بدوی و تجدید نظر انتخاب گردید. 011آقای به ن جباری بهنوان ن ایندع شورا در ک یسیون مادع  -3-0

 آقای سید ان د وکیلی بهنوان ن ایندع شورا در تجدید نظر نظام وظیف  ع ومی نیروی انتظامی جه  کفاد  انتخاب گردید. -3-5

 سیدع زهرا هاش ی بهنوان ن ایندع شورا در شورای اسالمی شهرستان بجنورد انتخاب گردید.رانم  -3-6

شهرداری دررصوص دررواس  جابجایی اعتبار بودج  با عنایه  به  ک بهود     22/3/0011مور   21122/01/0011نام  ش ارع  -0

شهر، مومهوع در جلسه  مطهرح، شهورا پهس از       اعتبار مصوب پروژع ررید بذر، کود، سم، گل، گیاع و گلدان جه  قضای سبز سطح

 )مبلغ به هزار ریال( بررسی و تبادل نظر با دررواس  جابجایی اعتبار بودج  بشرح جدول ذیل اعالم مواق   ن ود.
 مبلغ بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش مبلغ مصوب عنوان پروژه کد پروژه ردیف

0 21010110 
تجهیز و پروژع طرانی، انداث، تک یل، 

 بهسازی پارکهای سطح شهر
111/111/25 1 111/111/6 111/111/01 

 111/611/8 1 111/611/5 111/111/3 پروژع ررید بذر، کود، سم، گل و گیاع و گلدان 21010110 2

3 21010115 
پروژع تجهیز و راع اندازی چاع های بال استفادع 

 و ت ل  چاع ها 
111/011 111/011 1 111/511 

 000/000/82 000/000/6 000/000/6 000/000/82 کلجمع 

 

   با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم رات   یاق . 00:11جلس  ساع  
 


