
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۵/۱/۹۷مورخ  ۳۳صورتجلسه شماره 

 

روز یکشنبه  ۱۱:۰۰ساعت  ۹۷پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، اولین جلسه رسمی در سال 

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس نایب رییس  ۵/۱/۹۷مورخ 

و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد  شورا ضمن خیر مقدم و تبریک سال نو و بهار طبیعت

بنام حمایت از کاالی ایرانی که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری گردید  ۱۳۹۷شهدا و امام شهدا و جانبازان و نامگذاری سال 

را تشریح و از اقدامات انجام  ۹۶داشتند. سپس رییس جلسه در ادامه فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت شهری در سال 

شده شهرداری که با مدیریت شهردار محترم جناب آقای براتیان تقدیر و تشکر نمود. همچنین برنامه ریزی و سیاستگذاری سال 

 .را مورد توجه قرار داده و مسایلی را پیرامون آن بیان داشتند ۹۷را با توجه به شعار سال  ۹۷

اء بطور جداگانه ضمن تبریک سال نو و تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت در ادامه جلسه هر کدام از اعض

شهری به نقطه نظرات خود درخصوص مسایل مختلف شهری پرداخته و مطالبی را به جلسه ارائه نمودند. در پایان رییس جلسه 

 .ضمن جمع بندی مطالب و مسایل مطرح شده به شرح ذیل اعالم نمودند

 

و فهیم شهر بجنورد در ظلّ اظهار امیدواری شد با ایجاد همدلی و وفاق بتوانند در خدمت بی منت به مردم شریف  (۱

 .حضرت ولی عصر )عج( هر آنچه را که در توان دارند در خدمت به شهروندان بکار گیرند توجهات

 سیاستگذاری و برنامه ریزی درست و مدون برای انجام فعالیتهای شهری (2

 تعامل با سازمانها و نهادها در جهت پیگیری مطالبات شهروندان (۳

 شهرداری ۹۷نظارت و حمایت همه جانبه در جهت تحقق بودجه تصویبی سال  (4

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه  ۹۰رعایت ماده  (۵

 .های ذینفع الزم االجراست

 


