
دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 3/5/98مورخ  102صورتجلسه شماره   

سالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی          صبح   8:00ساعت  فوق العاده پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای ا

شنبه روز  شورا      3/5/98مورخ  پنج سات  سالن جل ضا )   در محل  ضور اکثریت اع سه با     نفر(  8با ح شد، جل شکیل  ت

شپپورا نپپمن میر مبدم به   ریی آقای جمشپپید یریوانی نای  تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپپ   

سه )       ستور جل شت ایام هفته د نرین و یرامیدا شهردار بجنورد آقای روح ا... براتیان و تعیین     حا ستگی  ش ابالغ بازن

شهرداری      ست  سه ارائه و پ  از       س   و  مطرح( را سرپر نوع جل نیحاتی را پیرامون مو سی و تبادل نظر  تو برر

 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ یردید:

ثبت شده در دبیرمانه   31/4/98ش مورخ /1026/5/98ت آقای روح ا... براتیان شهردار بجنورد بشماره   درمواس  -1

شورای اسالمی شهر مبنی بر اعالم بازنشستگی و اتمام مدمت نامبرده در شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، شورا         

شده و اجرای قانون     سی و تبادل نظر و با توجه به فرایند طی  ست       پ  از برر نمن موافبت با درموا ستگی  ش بازن

اعضاء شورا هر کدام بطور جدایانه از زحمات و تالشهای صادقانه و بی دریغ آقای روح ا... براتیان در سمت        ،مذکور

شهردار بجنورد و فعالیت شبانه روزی ایشان به جهت آبادانی شهر بجنورد در بخشهای مختلف عمرانی، فرهنگی و       

سنل و تحبق     اجتماعی و بویژه ایجا شهرداری و پردامت بموقع حبوق پر ضباط مالی و پیگیری مطالبات  د نظم و ان

بودجه ساالنه در طول مدمت در شهرداری بجنورد، صمیمانه تبدیر و تشکر نمودند و آرزوی سربلندی و توفیق روز 

ستار شدند.      خاب سرپرست شهرداری مورد    در ادامه انت افزون را همراه با سالمتی برای ایشان از مداوند متعال موا

بررسی و تبادل نظر قرار یرفت که در نهایت آقای محمد مهدی ماکشور معاونت محترم مدمات شهری با توجه به    

شهردار جدید تعیین یردید.         شهرداری بجنورد تا انتخاب  سرپرست  سوابق و تجارب نامبرده با اکثریت آراء بعنوان 

نفر( انجام یردید و پ  از بحث و تبادل نظر درمصوص انتخاب   8ت قاطع )الزم به ذکر است شروع جلسه با اکثری   

جلسه را ترک و در رای ییری   )علیرنا باغچبی، سید محسن موسوی و مصطفی دلیریان(     سرپرست شهرداری، سه نفر از اعضا      

 شرکت نکردند.

آن برای شهرداری و کلیه  موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل            90* رعایت ماده 

بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی      7دستگاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قال      

 شهر رسید(.


