
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲۴/۱۰/۹۶مورخ  ۲۲صورتجلسه شماره 

در محل سالن  ۲۱/۱۰/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

جلسات شورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن گرامیداشت مناسبتهای هفته و تسلیت 

به میهمانان جلسه آقای مهندس صالحی استاندار محترم خراسان شهادت هم وطنان عزیزمان در کشتی نفتکش و خیر مقدم 

شمالی و جناب آقای حسین علی نیا معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و جناب آقای مجید پور عیسی رییس 

همچنین جناب  سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان خراسان شمالی و جناب آقای محمود ثمینی فرماندار محترم بجنورد و

آقای روح ا... براتیان شهردار محترم بجنورد ضمن تقدیر ویژه از حمایتهای ویژه آقای استاندار و حوزه معاونین محترم و همچنین 

ریاست محترم سازمان مدیریت برنامه ریزی و فرماندار محترم گزارشی را از فعالیتهای حوزه مدیریت شهرداری را ارائه و لیکن 

شهرداری به مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد تومان به شورا پیشنهاد دادند و  ۹۷با توجه به تهیه و تنظیم بودجه سال  یادآور شدند

حمایت همه جانبه استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی را خواستار شدند. در ادامه هرکدام از اعضاء شورا بطور جداگانه به 

پرداخته و پیشنهادات و مطالبی را به استاندار محترم و هیأت همراه یادآور شدند. در نقطه نظرات خود در حوزه مدیریت شهری 

ادامه جلسه استاندار محترم جناب آقای مهندس صالحی ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت شهری بویژه 

و شنیدن مشکالت پیش روی مدیریت  حوزه سرمایه گذاری اظهار خرسندی از حضور در پارلمان محلی شورای شهر بجنورد

شهری، اعالم داشتند وی با بیان اینکه مشکالت وجود دارد و می بایست صحه صدر و صبوری هم در کنار ان باید برای حل 

مشکالت وجود داشته باشد و همه باید با هماهنگی، همدلی، تعامل و همگرایی که در بین مدیران وجود دارد بتوانیم مشکالت 

در حوزه شهری بویژه مرکز استان تسهیل کنیم و ایشان اعالم آمادگی کردند در جهت ارتقاء مدیریت شهری همچنان  مردم را

حمایتهایی را خواهند داشت، در ادامه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار، رییس محترم سازمان مدیریت برنامه 

ود در حوزه مدیریت شهری پرداخته و مطالبی را جهت توسعه همه جانبه ریزی و همچنین فرماندار محترم به نقطه نظرات خ

 .در مدیریت شهری به جلسه ارائه نمودند

در پایان رییس شورا ضمن تشکر ویژه از آقای استاندار و همچنین معاونین محترم، رییس محترم سازمان مدیر برنامه و بودجه، 

تاکنون و همچنین اعالم آمادگی ایشان برای کمک و مساعدت در جهت ارتقاء  فرماندار محترم بجنورد از حمایتهای همه جانبه

مدیریت شهری، مشروط به اینکه همه برنامه ها و چشم اندازها با هدف گذاری و برنامه ریزی باشد اظهار امیدواری کردند تا 

انیم به یک نقطه نظر مشترک با انسجام مدیریت شهری با ارائه برنامه محوری مدون و پیگیری اعتبارات ملی بصورت مستمر بتو

و هماهنگی که در شورای اسالمی شهر به عنوان پارلمان محلی وجود دارد برسیم و در نهایت با ایجاد زمینه مناسب توسعه همه 

 .جانبه برای شهر عزیزمان بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی فراهم آید

شهرداری درخصوص حق امضاء اسناد مالی و معرفی افراد جهت تأیید در  ۱۹/۱۰/۹۶مورخ  ۸۲۷۶۱/۱۰/۹۶نامه شماره  (۱

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با تأیید آقای محسن تیمورزاده به عنوان قائم مقام شهردار، آقای مهران 

 .افقت نمودزیبایی به عنوان مدیر مالی آقای فاطمی رییس حسابداری جهت امضاء اسناد مالی اعالم مو

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق  ۱۸/۱۰/۹۶مورخ  ۳۶۶۶/۱/۴۱۲۱نامه شماره  (۲

در  ۳/۱۰/۹۶مورخ  ۱۸صورتجلسه شماره  ۳مصوبات شوراهای شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 



ود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خ

 .حل اختالف استان را خواستار شدند

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق  ۱۸/۱۰/۹۶مورخ  ۳۶۶۵/۱/۴۱۲۱نامه شماره  (۳

در  ۱۰/۱۰/۹۶مورخ  ۱۹اره صورتجلسه شم ۱مصوبات شوراهای شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم 

 .حل اختالف استان را خواستار شدند

شهرداری درخصوص اصالحیه ردیف بودجه کمک به سازمان حمل و نقل  ۳۰/۷/۹۶مورخ  ۵۹۷۸۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۴

 ۲۲/۸/۹۶مورخ  ۱۲صورتجلسه شماره  ۸ بند استناد به و نظر وتبادل  بار و مسافر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و

 .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود

و سرمایه گذاری در صحن علنی کمیسیونهای برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و فرهنگی و اجتماعی و عمران، معماری  (۵

 .قرائت گردید

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه  ۹۰رعایت ماده  (۶

 .های ذینفع الزم االجراست


