
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 29/3/98مورخ  96جلسه رسمي فوق العاده شماره 
 10:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی فوق العاده ساعت         

شنبه مورخ   سه با تالوت آیاتی چند از کالم ا...            29/3/98روز چهار شد. جل شکیل  شورا ت سات  سالن جل در محل 

آغاز و سپس آقای جمشید گریوانی نایب رییس شورا ضمن گرامیداشت ایام هفته و خیر مقدم به حاضرین و       مجید 

میلیارد ریال به استانداری(   20میهمان جلسه آقای روح ا... براتیان شهردار بجنورد، دستور جلسه )موضوع پرداخت      

 نظر به جلسه ارائه نمود. را قرائت و سپس شهردار محترم توضیحاتی را پیرامون درخواست مورد

صورت           شکر از همکاریهای و تعامالت  ضمن تقدیر و ت ضاء بطور جداگانه  سه هر کدام از اع در ادامه جل

گرفته توسط استانداری محترم با مدیریت شهری، مطالب و نقطه نظرات خود را پیرامون دستور جلسه ارائه نمودند      

 یی بشرح ذیل قرائت گردید:نهاکه در نهایت موضوع نامه جهت تصمیم گیری 

خراسان شمالی مبنی   محترم  استاندار  دستور  درخصوص  شهرداری  98/3/29 مورخ 98/10/32365 شماره  نامه -1

فوتبال برای  یک دسته  تیم خرید توسط شهرداری بطور امانت به استانداری بابت    ریال میلیارد20  مبلغبر پرداخت 

شور        سه مطرح،  شمالی در جل سان  ستان خرا شکر از پیگیری و اقدام     ا ضمن تقدیر و ت سی و تبادل نظر  ا پس از برر

ستاندار محترم، با پرداخت مبلغ     شی ا ستانداری محترم برای مدت یکماه از     20ورز صورت امانت به ا میلیارد ریال ب

به عودت اعالم موافقت نمود و مقرر شد پس از تاریخ تعیین شده )یکماه( استانداری محترم نسبت      30/3/98تاریخ 

 مبلغ مذکور به شهرداری اقدام نماید.

 *** )بند فوق بدلیل مخالفت هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان بجنورد قابلیت اجرا ندارد(.

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه             90* رعایت ماده 

بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی      1دستگاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب     

 شهر رسید(

 یافت.      جلسه با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه
 )اجالس روسای شوراهای مراکز استان )رشت((، ابراهیم امانی و بهمن جباری در ماموریت اداری * آقایان مهدی محمدی


