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 در محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

رئیس شورا ضمن خینر مدندم بنه راضنرین در جلسنه و میهمنا        جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس  

دعوت شده آقای دکتر سید محمد پاکمهر نمایننده محتنرم منت نر منردم در دوره ینازدهس مجلنس شنورای اسنالمی و هم ننین          

 چالش گرامیداشت مناسبت های ایام هفته به بیا  مطالبی درخصوص فعالیت های انجام گرفته در روزه مدیریت شهری و هم نین

های پیش رو و نحوه تعامل با ادارات پرداختند. وی هم نین عدم نبود مدیریت یکپارچنه شنهری، عندم وجنود مننابد پایندار بنرای        

 های الزم را در مرکز استا  را از جمله مشکالت عمده مدیریت شهری برشمرد. شهرداری ها و ضعف زیرساخت

نموده و با را قدردانی های بی وقفه شورای اسالمی شهر بجنورد  حرم، تالشدر ادامه آقای دکتر پاکمهر، ضمن تسلیت ایام م 

شبانه روزی شهرداری و شوراها با اولویت توانمندسازی راشیه شهر هسنتند و از برنامنه رینزی و     فعالیت هایبیا  اینکه مردم شاهد 

ردند با تعامل و همیاری و همدلی و بدور از مسنایل  سیاستگذاری هماهنگ با سیاستهای کلی نظام را یادآور شده و اظهار امیدواری ک

جناری و سیاسی و با پیگیری مصرانه شاهد توسعه همه جانبه در تمامی روزه ها بویژه مدیریت شهری خواهیس بنود کنه در نهاینت    

مردم را پیناده سنازی    آن ه را که در روزه اختیارات این دو نهاد مردمی به لحاظ جایگاه قانونی تعریف شده درست و منطدی به نفد

کنیس. وی هم نین تأکید کرد آمادگی داریس در جهت رمایت همه جانبه از مدیریت شهری، با همکاری نمایندگا  مردم در شنورای  

 شهر در راستای رل مشکل شهروندا  مسایل را پیگیری و تسرید نماییس.

هنا   های محلی تأکید کردند شوراها باید از طریق شورای عنالی اسنتا    هم نین با برشمرد  اهمیت شوراها بعنوا  پارلما  

بعنوا  متولی و تصمیس سازی مسایل و مشکالت مدیریت کال  شهری مورد توجه ویژه قرار گرفته و با بیا  اینکه در شنرای  خناص   

ا که اعتداد داریس توجه بنه سنرمایه   اقتصادی فعلی، شوراها می بایست توجه ویژه ای به بحث جذب سرمایه گذاری داشته باشند، چر

ها را در فراینند انجنام امنور     گذاری، توسعه همه جانبه، اشتغال و هم نین اقتصاد شهری را رونق داده و به لحاظ مالی نیز شهرداری

 بهره مند خواهند نمود.

ایجاد مشکل نموده با همه تنوا   در پایا  اعالم آمادگی نمودند آن ه را در روزه مدیریت شهری برای مردم چالش برانگیز و 

 پیگیری و تسرید خواهند نمود.

 وی هم نین مبارثی را درخصوص ویروس همه گیر کرونا بیا  داشتند.

در ادامه هر یک از اعضاء محترم شورا بطور جداگانه به ندطه نظرات خود، مشکالت و مواند پیش رو را به سمد و نظر نماینده  

 محترم بجنورد رساندند.

ها و اقندامات انجنام گرفتنه در     پایا  چند تن از کارکنا  سازما  سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، گزارشی از فعالیت در

 فضای سبز و پارکهای شهر را بیا  نمودند و خواستار رل مشکالت شغلی خود شدند.

ینازدهمین دوره مجلنس شنورای    در نهایت رئیس شورا، ضمن جمد بندی و تشکر مجدد از اولین رضور منت نر منردم در    

اسالمی در شورای اسالمی دوره ششس شهر بجنورد تددیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد با همکاری همه جانبه همه مسنوولین  

با استا  و کشور بویژه نمایندگا  محترم مردم در مجلس شورای اسالمی بعنوا  قانو  گذارا ، شرای  خدمات رسانی را ارتداء داده و 

 تسرید در رفد محرومیت، خدمات شایسته تری که در شأ  و منزلت مردم شریف استا  و شهر بجنورد باشد، فراهس آوریس.
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