
 شوراي اسالمي شهر بجنورددوره ششم  6/7/3011مورخ  31صورتجلسه رسمي شماره 
روز سه  00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.  0/7/0011شنبه مورخ 

ضمن خیر مقدم به حاضرین و  جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا

پرست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد و جناب سرهنگ مهمانان جلسه، آقای علی نیا سر

 خسروشیری رییس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد، دستور جلسه را قرائت نمودند. 

در ابتدا سرپرست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، ضمن قدردانی از همکاری شورای 

، گزارش مبسوطی از حوزه مربوطه خود، اعم از اقدامات انجام شده درخصوص اسالمی شهر و شهرداری بجنورد

بازگشایی مدارس، نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و تأمین اقالم کمک آموزشی )تبلت و ...( برای اقشار 

 ضعیف جامعه بیان نمودند. 

ی را در برنامه های در ادامه جلسه رییس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد، ، توضیحات

حوزه مدیریت خود و اقدامات الزم درخصوص مدیریت ترافیک شهری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در 

جهت همکاری با مدیریت شهری بیان داشتند و مسائلی را در جهت تسریع حل مشکل شهروندان به جلسه ارائه 

 نمودند. 

فوق الذکر، هر کدام از اعضای محترم شورا بطور  پس از ارائه گزارش و برنامه ها توسط میهمانان

جداگانه به نقطه نظرات خود و دغدغه های شهروندان درخصوص مشکالت مربوطه پرداخته و پیشنهادات و 

 راهکارهایی را در جهت بهبود وضعیت موجود بیان نمودند.

شورا با جمع بندی  در پایان رییس شورا ضمن تشکر مجدد از مهمانان جلسه و همچنین اعضای محترم

مطالب و مباحث مطرح شده اظهار امیدواری نمودند تا با همکاری ها و پیگیریهای شورا، شهرداری و ادارات 

مربوطه و با ایجاد زمینه مناسب برای سال تحصیلی جدید در مرکز استان خراسان شمالی شهر بجنورد خدمات 

 مطلوبی برای شهروندان فراهم گردد.
 ا ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه یافت. ب 20جلسه ساعت 

 


