
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 91/91/19مورخ  921صورتجلسه رسمي شماره 

 01/01/89روز شنبه موور    01:11دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت پیرو  

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید. 

و قرائوت  جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقودم بوه ضاضورین در جلسوه      

بیانیه شورای اسالمی شهر بجنورد در پی شهادت مظلومانه فرمانده غیور و شجاع سوپاه اسوالم سوپهبد شوهید ضوام قاسو        

سلیمانی را که در ترور ناجوانمردانه آمریکای خیانتکار که چهره خباثت آلود خود را بیش از پیش آشکار نمووده را بوه ملوت    

ض نموده و با اطمینان از بیانات مقتدرانه مقام معظ  رهبری مبنی بر انتقام سوتتی  ایران و امت اسالم تبریک و تسلیت عر

در انتظار بانیان این اقدام شرورانه در زمان و مکان مناسب شاهد خواهی  بود و راه مقاومت و ایثار نه تنها ضرکوت آن کنود   

می ایران و امت اسالمی در سرتاسر جهان نشده بلکه با قوت و سرعت بیشتری در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسال

 ادامه خواهد داشت. ))یادش جاودان و راهش پر رهرو باد.((

در ادامه رییس شورا ضمن گرامیداشت سایر مناسبتهای ایام هفته دستور جلسه را قرائت و پس از بررسوی و تبوادن نظور     

 تصمیماتی بشرح ذیل اتتاذ گردید.

شورای اسالمی شهر بجنورد به فرمانداری محترم با موضووع   01/01/89/ش مور  2968/5/89پیرو نامه ارسالی بشماره  -0

شورا مجدداً در جلسه رسمی مطرح، شورا پوس از بررسوی و تبوادن و بوا      9/01/89مور   029صورتجلسه شماره  2و 0بند 

ترچه تعرفه عوارض محلی و دفترچه صورتجلسه مذکور با موضوع دف 0توجه به جلسات برگزار شده با مسئولین مرتبط با بند 

اعمان تتفیفات عووارض سواختمانی برابور جودون      با موضوع تغییر در 2و بند  88محاسبه تعرفه عوارض شهرداری در سان 

اعوالم   9/01/89موور    029صورتجلسوه شوماره    2و 0تعریف شده در صورتجلسه مذکور با کان ل  یکون نموودن بنودهای    

 موافقت نمود. 

هیوات محتورم تطبیور درخصووص      محترم درخصوص اعالم نظر فرمانداری 1/01/89مور   2262/0/1020اره نامه شم -2

شورای اسالمی شهر بجنورد موضوع در جلسه مطورح، شوورا پوس از     02/8/89مور   025 صورتجلسه شماره  0مصوبه بند 

با موضوع دفترچه تعرفه عووارض   0صوبه بند بررسی و تبادن نظر مجدد و با توجه به برگزاری جلسات با مدیران مرتبط بر م

شوورا اصورار و    02/8/89موور    025در صورتجلسوه شوماره    88محلی و دفترچه محاسبه تعرفه عوارض شهرداری در سان 

 درخواست ارجاع و رسیدگی در شورای ضل اختالف استان را خواستار می باشد. 

درخصووص   محترم درخصوص اعالم نظر هیوات محتورم تطبیور    فرمانداری 1/01/89مور   2262/0/1020نامه شماره  -9

شورای اسالمی شهر بجنورد موضوع در جلسه مطورح، شوورا پوس از     02/8/89مور   025 صورتجلسه شماره  2 مصوبه بند

 با موضوع اعمان تتفیفات عوارض 2بررسی و تبادن نظر مجدد و با توجه به برگزاری جلسات با مدیران مرتبط بر مصوبه بند 

شورا اصرار و درخواست ارجاع و رسویدگی در شوورای ضول اخوتالف اسوتان را       02/8/89مور   025در صورتجلسه شماره 

 خواستار می باشد. 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شوهرداری و کلیوه دسوت اه     81* رعایت ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 9صورتجلسه در قالب های ذینفع الزم االجراست. )این 

 با ذکر صلوات بر پیامبر عظی  شأن اسالم خاتمه یافت. 02جلسه ساعت 


