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شنبه مورخ چهارروز  ::810ساعت  پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی

 در محل سالن همایش شورا تشکیل گردید. ::5/80/:0

ضیمن یییر ممیدم بیه      عیین بیییی  جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای 

بجنورد و  یشهردارمحترم  علی گودرزی سرپرستحاضرین در جلسه که با حضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای 

رعاییت االیله گییاری     یصیو  درمیواردی را   ،)ع(... الحسین عزاداری اباعبداهمچنین گرامیداشت مناسبتهای ایام 

سیپس در میورد حضیور سرپرسیت محتیرم       و اجتماعی و بحث کنترل ویروس کرونا در شیورای شیهر بییان نمودنید    

شهرداری جناب آقای مهندس گودرزی و دریواست اعضای شورا مبنیی بیر حضیور ایشیان و ارازیه گیزارن آییرین        

 وضعیت شهرداری مطالبی را بیان داشتند.

شرح ذیل مطرح نمودند و از سرپرست ه شورا موضوعات و مسازلی در مورد وضعیت شهر بدر ادامه جلسه اعضای 

 شهرداری دریواست نمودند که ارازه گزارن نمایند.

حوزه بودجه گزارن ارازه شده توسط شهردار سابق کامیل نبیود و از سرپرسیت محتیرم دریواسیت گردیید تیا         در -

 .نمایندارسال  گزارشی را کامل تهیه و به این شورا

در حوزه قراردادهای شهرداری با اشخا  حمیمی و حموقی شفاایت وجود ندارد و دریواست گردید ضمن توضیی    -

 در این موارد اسناد الزم به شورا و کمیسیون نظارت و حموقی ارسال گردد.

در دستور کار موضوع سیما و منظر شهری و رات و روب شهری وضعیت مناسبی وجود ندارد که می بایست نواقص  -

 قرار گیرد و با بکار گیری همه توان شهرداری بحث نظاات شهر حل و اصل گردد.

دریواست گردید پروژه های نیمه تمام شهری مورد بررسی کامل قرار گیرد و پروژه هایی که قابل اجرا و اتمام کار  -

 هستند در دستور کار قرار گیرند.

 طیلی یک روزه پیییری و نتیجه ارازه گردد.آیرین وضعیت کشتارگاه با توجه به تع -

تهیه و به شورا ارازه شود تا در مورد آن تصمیم  الیحهدریصو  استخر روباز بانوان در بش قاردان هر چه سریعتر  -

 گیری الزم انجام گیرد.

زمینیه  بررسیی و ضیمن اعیالم آن     ::8ویژه کمیسیون ماده ه های شهرداری ب ییر در برگزاری کمیسیونأعلت ت -

 های اوق اراهم گردد. برگزاری هر چه سریعتر کمیسیون

آیرین وضعیت بکارگیری نیرو در بدنه شهرداری که یارج از لیست ارازه شده به ارمانداری هستند را بررسی و بیه   -

 این شورا ارسال گردد.

  .را ارسال گردددر غالب گزارشی به این شو ،در حوزه سرمایه گیاری هرگونه اقدامی لورت گراته است -

 آیرین وضعیت یکشنبه های بازگشایی را تهیه و به این شورا ارسال نمایند. -

وییژه قییر موجیود تهییه و ارازیه      ه مصال  و امکانات اجرایی عمرانی بی  و ها آیرین وضعیت دریصو  سنگ شکن -

 گزارن گردد.



اقدامات الزم در بحث االله گیاری اجتماعی و دورکاری کارکنان و همچنین رعایت  کرونامبارزه با  در حوزه مدیریت

 پروتکل های بهداشتی ارازه گردد.

و همچنین  نمایندپاسخ آن تهیه و ارسال  شهرداری دریصو  تخلفات هماگ و مکاتبه سازمان بازرسی می بایست -

ن در دستور کار قرار گیرد و نیز گزارشیی بیه ایین شیورا     آاقدامات الزم جهت بریورد با تخلفات و جلوگیری از ادامه 

 ارسال گردد.

در ادامه جلسه سرپرست شهرداری نسبت به سواالت اعضا مطالبی را بیان داشیتند و در بعضیی موضیوعات نییز     

 به شورا ارسال گردد. و ممرر گردید گزارن آن تهیه 

 در شورای اسالمی شهرستان بجنورد انتخاب گردید.ی به عنوان نماینده شورا أر 6آقای یوسف مغروری با  -8

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن بیرای شیهرداری و کلییه     :0* رعایت ماده 

 دستیاه های ذینفع الزم االجراست. )این لورتجلسه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(.

تی بر محمد و آل محمد ) ( یاتمه یاات.با ذکر للوا :0جلسه ساعت   


