
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد 5/6/96مورخ   3 صورتجلسه شماره

  
 یکشنبه روز 16:00 ساعت شورا پیرو دعوت قبلی از اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد ، جلسه رسمی در محل سالن اجتماعات 

ایب رئیسان، اعضاء کمیسیونها، کمیسیونهای فرعی و نمایندگان شورا در سازمانها، ن رؤسا، انتخابات منظور به 5/6/96 مورخه

 .گردید حاصل ذیل نهادها و دستگاههای اجرایی برگزار شد و پس از بررسی و تبادل نظر و با رای گیری مخفی نتایج 

 . راه هاشمیکمیسیون فرهنگی و اجتماعی : رئیس آقای ابراهیم امانی ، نایب رئیس خانم سیده زه -

 .اعضاء : سید احمد وکیلی، جمشید گریوانی، مصطفی دلیریان، بهمن جباری و علیرضا باغچقی

 . کمیسیون ورزش و جوانان : رئیس آقای سید احمد وکیلی ، نایب رئیس آقای مصطفی دلیریان -

 . شمیاعضاء: بهمن جباری، جمشید گریوانی، سید محسن موسوی، ابراهیم امانی و سیده زهرا ها

 . کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری : رئیس آقای بهمن جباری، نایب رئیس آقای ابراهیم امانی-

 .اعضاء: جمشید گریوانی، مصطفی دلیریان، سیده زهرا هاشمی، علیرضا باغچقی و سید محسن موسوی

 . ای جمشید گریوانیکمیسیون خدمات و محیط زیست شهری : رئیس آقای علیرضا باغچقی، نایب رئیس آق-

 . اعضاء: ابراهیم امانی، سید محسن موسوی و مصطیفی دلیریان

 . کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی : رئیس آقای سید محسن موسوی، نایب رئیس بهمن جباری -

 . اعضاء: مهدی محمدی، ابراهیم امانی، جمشید گریوانی، مصطفی دلیریان و سیده زهرا هاشمی

 .وافقات شهرداری آقایان : جمشید گریوانی، بهمن جباری و علیرضا باغچقیکمیسیون ت (1

 . سید محسن موسوی بدوی و تجدید نظر : آقای ابراهیم امانی، خانم سیده زهرا هاشمی و آقای 100کمیسیون ماده  (2

 . کمیسیون معامالت و تحویل شهرداری : آقایان بهمن جباری و علیرضا باغچقی (3

 . شهرداری : آقای بهمن جباری 77ده کمیسیون ما (4

 . قانون شهرداری : آقای سید احمد وکیلی 55ماده  20کمیسیون بند  (5

 . کمیسیون قطع اشجار : آقای علیرضا باغچقی (6

 . شهرداری : آقای بهمن جباری 38هیات حل اختالف ماده  (7

 . اهیم امانیابر و جباری بهمن  هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری : آقایان (8

 . صندوق رفاه شهرداری : آقای مصطفی دلیریان (9

 . نماینده شورا در ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری : آقای ابراهیم امانی (10

 . نماینده شورا در ستاد ساماندهی متکدیان : آقای جمشید گریوانی (11

 وسرانی و سازمان تاکسیرانی( آقاینماینده شورا در سازمان مدیریت و نظارت بر حمل و نقل و بار و مسافر )سازمان اتوب (12

 . سید احمد وکیلی

 . نماینده شورا در سازمان آتش نشانی : آقای ابراهیم امانی (13

 . نماینده شورا در سازمان آرامستانها : آقای جمشید گریوانی (14



 . ماینده شورا در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری : آقای علیرضا باغچقین (15

 . نماینده شورا در شورای آموزش کارکنان شهرداری : خانم سیده زهرا هاشمی (16

 . نماینده شورا در کمیسیون نظارت بازرگانی : آقای جمشید گریوانی (17

 . ای مهدی محمدینماینده شورا در کمیته فنی راه شهرسازی : آق (18

 . نماینده شورا در اداره ثبت و احوال بجنورد : خانم سیده زهرا هاشمی (19

 . نماینده شورا در نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جهت کفالت : آقای علیرضا باغچقی (20

 . رینماینده شورا در تجدید نظر نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جهت کفالت : آقای بهمن جبا (21

 .نمایندگان شورا در هیات حل اختالف مالیاتی خراسان شمالی : آقایان ابراهیم امانی، جمشید گریوانی و مهدی محمدی (22

 .خانم سیده زهرا هاشمی :نماینده شورا در ساماندهی و تعیین نرخ حمل و نقل دانش آموزی آموزش و پروش بجنورد (23

 


