
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۳۱/۴/۹۷مورخ  ۴۹صورتجلسه شماره 

روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس  ۳۱/۴/۹۷

دهه کرامت( و خیر مقدم به اعضای  شورا ضمن گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته )والدت حضرت امام رضا )ع( و

حاضر و میهمان جلسه آقای دکتر ثمینی فرماندار محترم شهرستان بجنورد به همراه اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات 

 .شوراهای اسالمی شهرستان بجنورد، دستور جلسه را قرائت نمود

و هیأت محترم تطبیق با شورای اسالمی شهر ابتدای جلسه رییس شورا ضمن تقدیر و تشکر از تعامل فرماندار محترم 

بجنورد در جهت حل مشکالت شهروندان از طریق تصمیم گیری در شورای شهر و تطابق مصوبات شورا با قوانین و 

مقررات ابالغی و همچنین فرایند تصمیم گیری در شورای شهر را از طریق کمیسیونهای تخصصی شورا یادآور و 

ی نماید تا در چارچوب قوانین تصمیماتی را که برای توسعه و آبادانی شهر مفید و موثر تأکید نمودند شورا تالش م

باشد اتخاذ نماید. و در ادامه اظهار امیدواری شد با همکاری و تعامل متقابل با اتخاذ راهکار علمی و عملی در چارچوب 

ا هر کدام بطور جداگانه مطالبی را قوانین برای ارتقاء مدیریت شهری اقدام نمود و همچنین اعضای محترم شور

درخصوص نحوه تصمیم گیری در شورا و بررسی مصوبات توسط هیأت محترم تطبیق فرمانداری اظهاراتی را بیان 

نمودند و تسریع و تسهیل در تصویب مصوبات شورا در جهت خدمت بیشتر به شهروندان در چارچوب قوانین خواستار 

 .شدند

ثمینی فرماندار محترم شهرستان بجنورد ضمن تشکر از شورای شهر بعنوان مدیریت کالن  در ادامه جلسه آقای دکتر

شهری و همچنین فعالیتهای صورت گرفته در جهت توسعه عمران شهری گزارشی را از چگونگی بررسی مصوبات 

حترم تطبیق شوراهای شهرستان بجنورد توسط اعضای محترم هیأت تطبیق به جلسه ارائه و تأکید نمودند هیأت م

مصوبات شوراها را بدور از نگاه های فردی یا جناحی با قوانین و مقررات مطابقت داده و منافع شهر و شهروندان را 

 .در اولویت قرار می دهند

سپس اعضای هیأت محترم تطبیق هر کدام بطور جداگانه به نقطه نظرات خود در خصوص مصوبات شورا و تطابق آن 

 .نونی در حوزه مدیریت شهری پرداخته و مطالبی را بیان نمودندبا مسایل حقوقی و قا

در پایان رییس شورا ضمن تشکر مجدد از حضور فرماندار و اعضای محترم هیأت تطبیق با جمعبندی مطالب و مسایل 

متقابل مطرح شده در جلسه شورا و ایجاد تعامل متقابل در چارچوب قوانین اظهار امیدواری کرد با همکاری و همیاری 

 .اقدامات موثر و مفیدی را در جهت توسعه همه جانبه شهر صورت پذیرد


