
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد 3/6/99مورخ  361صورتجلسه شماره
 

آئهی  اامها اارا هی یاله،یال و      2پیرو هماهنگی قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهرر جننهور و و  ر ااهرای مها       

 ر محه  سهال     0/6/99روز شهنبا مهور     01ااتخاجا   اخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شررهاو السا رسمی فوق العا   ساعت 

ا ام هفتا جا اعضای محتهرم   گرامیداشت مناسبترایحمدی ضم  خیر مقدم و شورا یال،ی  شد. ر یس شورا آقای مرندس م هما ش

السها ارا ها و از هم،هاری و یعامه       و شورای شرر جاشورا و همچنی  حاضر   گزارش مبسوطی را از عمل،ر   ،سالا هیا  ر یسا 

  یقهد ر و  مد ر ت شرری اانام شهد  جرای یصمیم گیری و سیاستگذاری  ر حوز  ا سومهما ااابا اعضای محترم شورا کا  ر  ،سال

 شهورا  از  ور  پهننم  چرهارم سها    ها و سهازماارا جهرای  شورا  ر کمیسیون  گان  ر یسا و اما ندأ ر ا اما ااتخاجا  هی یال،ر امو  و

 گر  د.   رأی گیری جالرح ذ  

چنی  اما نهدگان شهورا  ر   هر کدام جطور اداگااا  ر هیأ  ر یسا و کمیسیوارای یخصصی شورا و هم ر ا اما اعضاء شورا 

 اتا نی جالرح ذ   ایخاذ گر  د: رأی گیری مخفی سازماارا و ا ارا  مختلف اعالم آما گی امو   و  ر ارا ت پس از

 آرا جا عنوان رئیس   اکثر ترا جا  جرم  اباریآقای اعضای هیأ  ر یسا شورا:  -

 آرا جا عنوان اا ب رئیس   اکثر ترا جا  علیرضا جاغچقیآقای  -

 آرا جا عنوان خزااا  ار   اکثر ترا جا  سید احمد وکیلیآقای  -

 آرا جعنوان منالی او   اکثر ترا جا خاام سید  زهرا هاشمی  -

 آرا جعنوان منالی  وم   اکثر ترا جا  آقای مصطفی  لیر ان -

یو سید احمد وکیلیو سید محسه   اجراهیم اماای اعضاء آقا ان: امالید گر وااکمیسیون فرهنگی و ااتماعی: رئیس آقای اعضای  -

 موسویو خاام سید  زهرا هاشمی

سید احمد وکیلهی اعضهاء آقا هان: مرهدی محمهدیو امالهید گر هواایو علیرضها         کمیسیون ورزش و اوااان: رئیس آقای اعضای  -

 جاغچقیو سید محس  موسویو مصطفی  لیر انو خاام سید  زهرا هاشمی

مردی محمدی اعضاء آقا ان: امالید گر واایو اجراهیم اماایو سید  ا گذاری: رئیس آقای کمیسیون جرااماو جو اا و سرمااعضای  -

 احمد وکیلیو جرم  اباریو علیرضا جاغچقیو سید محس  موسویو مصطفی  لیر انو خاام سید  زهرا هاشمی

اماایو سهید احمهد وکیلهیو    امالید گر واای اعضاء آقا ان: اجراهیم رئیس آقای  کمیسیون خدما  و محیط ز ست شرری:اعضای  -

 جرم  اباریو علیرضا جاغچقی

سید محس  موسوی اعضاء آقا ان: مردی محمهدیو اجهراهیم امهاایو    کمیسیون عمرانو معماری و شررسازی: رئیس آقای اعضای  -

 جرم  اباریو علیرضا جاغچقی

 خاام سید  زهرا هاشمی: رئیس اعضای کمیسیون جااوان و خااوا   -

 کمیسیون های شورا+ ر است شورااعضاء: روئسای 

 سید  زهرا هاشمیخاام علیرضا جاغچقیو  کمیسیون یوافقا  شرر اری: آقا ان امالید گر واایو-0

امالید گر واایو علیرضا جاغچقیو سهید محسه  موسهویو خهاام سهید  زههرا       جدوی و یند د اظر: آقا ان  011کمیسیون ما    -2

 هاشمی

 آقای علیرضا جاغچقی کمیسیون معامال :-3

 آقای اجراهیم اماای کمیسیون یحو   شرر اری:-4

 : آقای جرم  اباریشرر اری 77کمیسیون ما    -5



 آقا ان امالید گر واایو سید احمد وکیلیقااون شرر اری:  55ما    21کمیسیون جند  -6

 آقای امالیدگر واایکمیسیون قطع اشنار:  -7

 آقای جرم  اباریشرر اری:  38هیأ  ح  اختالف ما    -8

 آقا ان مردی محمدیو امالید گر واایو جرم  اباریهیأ  عالی سرما ا گذاری شرر اری:  -9

 خاام سید  زهرا هاشمیاما ند  شورا  ر ساماادهی ایروهای ااساای شرر اری:  -01

 ید گر واایآقای امالاما ند  شورا  ر ستا  ساماادهی مت،د ان:  -00

آقهای سهید   اما ند  شورا  ر سازمان مد ر ت و اظار  جر حم  و اق  و جار و مسافر )سازمان ایوجوسراای و سازمان یاکسیراای(: -02

 احمد وکیلی

 آقای اجراهیم اماایاما ند  شورا  ر سازمان آیش االاای:  -03

 آقای امالید گر واایاما ند  شورا  ر سازمان آرامستاارا:  -04

 خاام سید  زهرا هاشمی: سیماو منظر و فضای سبز شرریاما ند  شورا  ر سازمان  -05

 آقای اجراهیم اماایاما ند  شورا  ر شورای آموزش کارکنان شرر اری:  -06

 آقای امالید گر واایاما ند  شورا  ر کمیسیون اظار  جازرگاای:  -07

   اباریآقای جرماما ند  شورا  ر کمیتا فنی را  شررسازی:  -08

 آقای جرم  اباری اما ند  شورا  ر ا ار  ثبت و احوا  جننور : -09

 آقای امالید گر واایاما ند  شورا  ر اظام وظیفا عمومی ایروی ااتظامی ارت کفالت:  -21

 آقای علیرضا جاغچقیاما ند  شورا  ر یند د اظر اظام وظیفا عمومی ایروی ااتظامی ارت کفالت:  -20

آقا هان مرهدی محمهدیو امالهید گر هواایو اجهراهیم امهاایو        اما ندگان شورا  ر هیأ  ح  اختالف مالیایی خراسان شمالی:  -22

 علیرضا جاغچقی

 اما نهههد  شهههورا  ر سهههاماادهی و یعیهههی  اهههر  حمههه  و اقههه   ااهههش آمهههوزی آمهههوزش و پهههروش جننهههور :           -23

 خاام سید  زهرا هاشمی

امالید گر واایو سید احمهد وکیلهیو خهاام سهید  زههرا      ر یس و آقا ان اجراهیم اماای جعنوان  یاعضای شورای اامگذاری: آقا -24

 هاشمی

 آقای امالید گر واایاما ند  شورا  ر ستا  جحران:  -26

 آقای اجراهیم اماایاما ند  شورا  ر السا  پژوهالی:  -25

 ر یس مرکز پژوهالرای شورا: آقای اجراهیم اماای -26

 و  ماهناما شررواد شورا: آقای اجراهیم اماای  ئمد ر مس -27

موسوم جا شوراهای شرر و روستای سراسر کالور و یبصر  های ذ   آن جهرای شهرر اری و کلیها  سهتگا  ههای       91* رعا ت ما   

 ذ نفع الزم االاراست. )ا   صورینلسا جا یأ ید اعضای محترم شورای اسالمی شرر رسید(.

 ی جر محمد و آ  محمد )ص( خایما  افت.جا ذکر صلوای 04السا ساعت 
 


