
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 26/09/98مورخ  126صورتجلسه رسمي شماره 

روز سه شننبه   12:00محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت پیرو دعوت قبلی از اعضای 

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.  26/9/98مورخ 

جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضنمن یینر ممندم بنه یاضنرین در      

شهردار محترم بجنورد بهمراه معاونت اداری و  جلسه و همچنین میهمان دعوت شده به جلسه آقای هادی زارعی

شنهرداری و   96مالی و مدیران سازمانهای وابسته و همچنین با یضور آقای یسروی مدیر گروه یسابرسی سال 

سازمانهای وابسته و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را قرائنت و پنس از بررسنی و تبنادل ن نر      

 گردید: تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ

شهرداری و سازمانهای وابسته توسط نمایندگان موسسه یسابرسی دایا  96ابتدا گزارش یسابرسی سال 

رهیافت به جلسه ارائه و سپس با توجه به مبایث مطرح شده دریصنو  فراینند یسابرسنی و گنزارش نهنایی      

هت بررسنی بیشنتر بنه    توسط شورای اسالمی شهر، مدیران شهرداری و و موسسه یسابرسی ممرر شد موضوع ج

جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری ارجاع و پس از بررسی نهنایی در کمیسنیون منذکور در جلسنه     

 رسمی آتی طرح گردد.

دریواست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با موضوع پردایت هزینه هنای گنروه نمایشنی کنه در هفتنه       -1

و اجرا گردیده است و بدلیل اشتباه صورت گرفته در گنزارش هزیننه   فرهنگی در محل پارک بش قارداش برگزار 

ریال گزارش نموده اند موضوع در  000/000/14ریال را به اشتباه  000/000/140در زمان مورد ن ر مبلغ واقعی 

 7و بند  15/4/98مورخ  79صورتجلسه شماره  1جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ن ر و با توجه به بند

کمیسنیون فرهنگنی و    16/9/98منورخ   92صورتجلسنه شنماره    4و بنند   6/7/98منورخ   85ورتجلسه شماره ص

رینال بنه    000/000/50اجتماعی و همچنین فرایندهای طی شده در جلسات کمیسیون مذکور با پردایت مبلغ 

 . گروه نمایشی موسسه فرهنگی و هنری پرتو آفتاب هشتم آقای امین فریی اعالم موافمت نمود

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

بند مصنوبه بنه تیییند اعضنای محتنرم شنورای        1دستگاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب 

 اسالمی شهر رسید(.

  ن اسالم یاتمه یافت.با ذکر صلوات بر پیامبر ع یم شی 15:00جلسه ساعت 
 


