
دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 6/5/98مورخ  103صورتجلسه شماره   

ساعت             سمی  سه ر شهر بجنورد، جل سالمی  شورای ا ضای محترم  شنبه   11:00پیرو دعوت قبلی از اع روز یک

نفر( و حضااور جناآ اقای مهن ع عرآ  8با حضااور اریریت اعضااا  در محل سااا ج جلسااات شااورا  6/5/98مورخ 

ستان      شوراهای ا شهری  سه با تالوت ایاتی چن  از     م یررل محترم دفتر امور  ش ، جل شکیل  رالم ا... مجی  اغاز و ت

سپس اقای جمشی  گریوانی نایب رییس شورا ضمج خیر مق م به حاضریج و گرامی اشت ایام هفته دستور جلسه          

 قرائت نامه فرمان اری محترم  هیأت تطبیق( اعالم بازنشااسااتهی شااهردار بجنورد اقای رو  ا... براتیان و ت ییج   

ضیحاتی         سپس تو شهرداری( را مطر  و  ست  سه ارائه و       سرپر ضوع جل صوص مو ش ه درخ را پیرامون فراین  طی 

با وی همچنیج اقای مهن ع عرآ مطا بی را درخصوص فراین  قانونی انتخاآ سرپرست شهرداری مطر  و سپس      

بیان اینکه هرگونه اتخاذ تصاامید در پار مان محلی براساااع قوانیج و مقررات مربوطه بای   ااورت پ یرد و فصاال 

 ا خطاآ باش .  

در ادامه جلسااه هر ر ام از اعضاااو بطور ج اگانه به نقطه ن رات خود درخصااوص نحوه انتخاآ ساارپرساات   

 شهرداری مطا بی را بیان نمودن . سپس پس از بررسی و تبادل ن ر اعضاو تصمیماتی بشر  ذیل اتخاذ گردی :

وص اعالم ن ر هیأت فرمان اری محترم شااهرسااتان بجنورد درخصاا  5/5/98مورخ  934/1/4121نامه شااماره  -1

محترم تطبیق مبنی بر اعالم بازنشستهی اقای رو  ا... براتیان شهردار محترم بجنورد و همچنیج انتخاآ سرپرست      

شااهرداری در جلسااه مطر ، شااورا پس از بررساای و تبادل ن ر و با توجه به فراین  طی شاا ه ضاامج موافقت با   

ه از زحمات و تالشهای  ادقانه و بی دریغ اقای رو  ا... براتیان درخواست م رور، اعضاو شورا هر ر ام بطور ج اگان

شهای مختلف عمرانی،          شهر بجنورد در بخ شان به جهت ابادانی  شبانه روزی ای شهردار بجنورد و ف ا یت  سمت  در 

ل فرهنهی و اجتماعی و بویژه ایجاد ن د و انضباط ما ی و پیهیری مطا بات شهرداری و پرداخت بموقع حقوق پرسن

سربلن ی و         شکر نمودن  و ارزوی  شهرداری بجنورد،  میمانه تق یر و ت ساالنه در طول خ مت در  و تحقق بودجه 

ش ن .      ستار  شان از خ اون  مت ال خوا سالمتی برای ای گزینه م رفی  4در ادامه از بیج  توفیق روز افزون را همراه با 

شور م ا         شورا اقای محم  مه ی خار ضاو محترم  سط اع سوابق و    ش ه تو شهری با توجه به  ونت محترم خ مات 

 رأی( ب نوان سرپرست شهرداری بجنورد تا انتخاآ شهردار ج ی  ت ییج گردی .  7تجارآ نامبرده با اریریت اراو  

شهرداری و رلیه             90* رعایت ماده  صره های ذیل ان برای  شور و تب سر ر سرا ستای  شهر و رو شوراهای  سوم به  مو

بن  مصوبه به تأیی  اعضای محترم شورای اسالمی      1زم االجراست.  ایج  ورتجلسه در قا ب    دستهاه های ذینفع ال 

 شهر رسی (.


