
 نجم شورای اسالمی شهر بجنورددوره پ 12/6/96مورخ  4صورتجلسه شماره 

  
در محل سالن  12/6/96روز یکشنبه  16:00پیرو دعوت قبلی از اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن گرامیداشت مناسبتهای 

یر مقدم و خوش آمد به مدعوین، حاج آقا عباس زاده مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی استان به ایام هفته و عرض خ

همراه معاونین، رییس اداره بجنورد و کارشناسان و همچنین سرپرست شهرداری بجنورد جناب آقای مهندس تیمورزاده و 

رامون آن و همچنین مسایل جاری شهرداری و مدیریت معاونت اداری و مالی شهرداری، دستور جلسه را قرائت و توضیحاتی پی

 .شهری به جلسه ارائه نمود که پس از بررسی و تبادل نظر مطالبی بشرح ذیل مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید

مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی ضمن ارائه گزارش اجمالی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی  (1

درخصوص تعامالت صورت گرفته فی مابین سازمان متبوع و شهرداری بجنورد به جلسه ارائه نمود و برای  و توضیحاتی

 .تعامل بیشتر شورا و شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی اعالم آمادگی نمود

ظرات خود در ادامه گزارش مدیرکل محترم، اعضای شورای اسالمی شهر و همچنین سرپرست شهرداری بطور جداگانه نقطه ن

را درخصوص نحوه تعامل بیشتر، فی مابین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی پرداخته و مطالب مبسوطی را بیان داشتند که 

در نهایت رییس شورا ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده و تقدیر و تشکر از تعامالت صورت گرفته با مدیریت شهری اظهار 

تی که انجام خواهد گرفت بیش از پیش بتوان با همکاری و تعامل موانع پیش رو را مرتفع امیدواری کردند با هماهنگی و تعامال

 .نمود

سرپرست محترم شهرداری، معاونت مالی شهرداری و کارشناس امور مالی شهرداری در گزارشی به مشکالت مالی و   (2

داری با یک نگاه اقتصادی به رفع موانع کمبود درآمد شهرداری و مشکالت پیش رو پرداخته و عنوان نمودند شورا و شهر

 .مالی و کمبود اعتبارات بپردازند

فرمانداری محترم درخصوص  9/6/96مورخ  2241/1/4141و 2240/1/4141و 2238/1/4141نامه های به شماره   (3

 6و 8اعالم نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر بندهای 

صورتجلسه شماره  5و3و1، بندهای  28/5/96مورخ  248صورتجلسه  7، بند  25/5/96مورخ  247صورتجلسه شماره 

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود موارد مذکور مجدداً مورد بررسی و  31/5/96مورخ  249

 .تجدید نظر قرار گیرد

ه مبلغ بدستگاه دوچرخه  10ستاد توسعه استان درخصوص درخواست اهداء  1/6/96به تاریخ  815صورتجلسه شماره   (4

تأسیس  ریال( بمنظور قرعه کشی در همایش پیاده روی به مناسبت سالگرد 000/000/65شصت و پنج میلیون ریال )

کور ذماستان خراسان شمالی به مقصد بش قارداش در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست 

 .اعالم موافقت نمود

قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  80رعایت ماده   (5

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست


