
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱/۶/۹۷مورخ  ۵۴ صورتجلسه شماره

آئین نامه اجرایی تشکیالت،  ۲پیرو هماهنگی قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، و در اجرای ماده 

صبح روز پنجشنبه مورخ  ۷:۰۰انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها، جلسه رسمی فوق العاده ساعت 

ی مهندس محمدی ضمن خیر مقدم و تبریک ایام در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. رییس شورا آقا ۱/۶/۹۷

هفته )عید قربان( به اعضای محترم شورا و همچنین حاضرین در جلسه گزارش مبسوطی را از عملکرد یکساله هیات 

رییسه ارایه و از همکاری و تعامل همه جانبه تمام اعضای محترم شورا که در یکسال اول شورا برای تصمیم گیری و 

حوزه مدیریت شهری انجام شد تشکر نمود. در ادامه با توجه به استناد قانونی انتخابات هییت رییسه سیاستگذاری در 

 .و نماینده شورا در کمیسیون و سازمانها در سال دوم از دوره پنجم بشرح ذیل اتخاذ گردید

نوان رئیس، آقای جمشید رأی( به ع ۸در ادامه اعضاء شورا با رأی گیری مخفی آقای مهدی محمدی را با حداکثر آرا )

رأی( به عنوان  ۷رأی( به عنوان نایب رئیس، آقای سید احمد وکیلی را با حداکثر آرا ) ۷گریوانی را با حداکثر آرا )

 حداکثر با را هاشمی زهرا سیده خانم و اول منشی بعنوان  رأی( ۹خزانه دار و آقای مصطفی دلیریان را با حداکثر آرا )

نفر عضو ذکر شده فوق را به عنوان هیأت رئیسه برای  ۵منشی دوم شورای اسالمی شهر بجنورد و  رأی( بعنوان ۹) آرا

 .سال دوم دور پنجم انتخاب نمودند

 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: رئیس آقای ابراهیم امانی، نایب رئیس خانم سیده زهرا هاشمی -

 ید گریوانی، سید احمد وکیلیاعضاء : سید محسن موسوی، بهمن جباری، مصطفی دلیریان، جمش

 کمیسیون ورزش و جوانان: رئیس آقای سید احمد وکیلی، نایب رئیس آقای مصطفی دلیریان -

 اعضاء: جمشید گریوانی، ابراهیم امانی، علیرضا باغچقی، سیده زهرا هاشمی و بهمن جباری

 یس آقای ابراهیم امانیکمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری: رئیس آقای بهمن جباری، نایب رئ-

 اعضاء: سید محسن موسوی، مصطفی دلیریان، سیده زهرا هاشمی، جمشید گریوانی، علیرضا باغچقی

 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری: رئیس آقای جمشید گریوانی، نایب رئیس آقای ابراهیم امانی-

 اعضاء: سید محسن موسوی، سید احمد وکیلی، بهمن جباری

 ان، معماری و شهرسازی: رئیس آقای سید محسن موسوی، نایب رئیس بهمن جباریکمیسیون عمر -

 اعضاء: سیده زهرا هاشمی، جمشید گریوانی، علیرضا باغچقی، ابراهیم امانی، مصطفی دلیریان



 کمیسیون توافقات شهرداری آقایان: بهمن جباری، علیرضا باغچقی، مصطفی دلیریان -۱

جدید نظر: آقای مصطفی دلیریان، سید محسن موسوی، علیرضا باغچقی، ابراهیم بدوی و ت ۱۰۰کمیسیون ماده  -۲

 امانی

 کمیسیون معامالت و تحویل شهرداری: آقای بهمن جباری-۳

 کمیسیون تحویل شهرداری: ابراهیم امانی-۴

 شهرداری: آقای بهمن جباری ۷۷کمیسیون ماده  -۵

 سید احمد وکیلی و جمشید گریوانی قانون شهرداری: آقایان ۵۵ماده  ۲۰کمیسیون بند  -۶

 کمیسیون قطع اشجار: آقای علیرضا باغچقی -۷

 شهرداری: آقای بهمن جباری ۳۸هیأت حل اختالف ماده  -۸

 هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری: آقایان بهمن جباری و ابراهیم امانی -۹

 نماینده شورا در ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری: خانم سیده زهرا هاشمی -۱۰

 نماینده شورا در ستاد ساماندهی متکدیان: آقای جمشید گریوانی -۱۱

نماینده شورا در سازمان مدیریت و نظارت بر حمل و نقل و بار و مسافر )سازمان اتوبوسرانی و سازمان تاکسیرانی(:  -۱۲

 سن موسویآقای سید مح

 نماینده شورا در سازمان آتش نشانی: آقای ابراهیم امانی -۱۳

 نماینده شورا در سازمان آرامستانها: آقای جمشید گریوانی -۱۴

 نماینده شورا در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری: آقای علیرضا باغچقی -۱۵

 یم امانینماینده شورا در شورای آموزش کارکنان شهرداری: آقای ابراه -۱۶

 نماینده شورا در کمیسیون نظارت بازرگانی: آقای مصطفی دلیریان -۱۷

 نماینده شورا در کمیته فنی راه شهرسازی: آقای مهدی محمدی -۱۸

 نماینده شورا در اداره ثبت و احوال بجنورد: آقای سید احمد وکیلی -۱۹



 ت: آقای علیرضا باغچقینماینده شورا در نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جهت کفال -۲۰

 نماینده شورا در تجدید نظر نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جهت کفالت: آقای بهمن جباری -۲۱

نمایندگان شورا در هیأت حل اختالف مالیاتی خراسان شمالی: آقایان مهدی محمدی، ابراهیم امانی و علیرضا  -۲۲

 باغچقی

 و سید محسن موسوی

  :اماندهی و تعیین نرخ حمل و نقل دانش آموزی آموزش و پروش بجنوردنماینده شورا در س -۲۳

 سرکار خانم سیده زهرا هاشمی

اعضای شورای نامگذاری: آقای ابراهیم امانی رییس و آقایان جمشید گریوانی و سید محسن موسوی و خانم  -۲۴

 سیده زهرا هاشمی بعنوان اعضاء

 ید گریوانینماینده شورا در ستاد بحران: آقای جمش -۲۶

 نماینده شورا در جلسات پژوهشی: آقای ابراهیم امانی -۲۵

 رییس مرکز پژوهشهای شورا: آقای ابراهیم امانی -۲۶

 رییس کمیته بانوان: سرکار خانم سیده زهرا هاشمی -۲۷

 مدیر مسئول ماهنامه شهروند شورا: آقای ابراهیم امانی -۲۸

 


