






به شورای انقالب جهت تشکیل ( ره)فرمان مبارک حضرت امام خمینی 
:شوراهای اسالمی 

در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنو
شت خویش که از ضرورت های نظام جمهوری اسالمی است الزم میدان
م بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شورا برای اداره امور محل شهر 
و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابالغ نمایید  

.تا دولت بالفاصله به مرحله اجرا در آورد

(مدظله) مقام معظم رهبری پیام 
برای کسب توفیق در وظایف شوراهای اسالمی شرط اول آن است که اعضای شوراهای اسالمی هر شهر یا 

.روستا در عمل با یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند
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بجنوردشهرداری 1397تصویب بودجه سال 

:بودجه عمران

:بودجه جاری

:جمع کل مبلغ بودجه

863/630/000/000

636/370/000/000

1/500/000/000/000

ریال

ریال

ریال

وزارت محترم کشورابالغیشورای اسالمی شهر برابر بخشنامه 97بودجه سال 

ریال7/500/000/000

(در یکساله اول دوره پنجم)جذب اعتبارات دولتی خارج از بودجه مصوب 

ریال105/137/000/000



96بودجه سال متمم

:بودجه عمران

:بودجه جاری

:جمع کل مبلغ بودجه

433/000/000/000

504/000/000/000

1/008/000/000/000

ریال

ریال

ریال

تحقق بودجه در شش ماهه اول سال چهارم دوره چهارم

ریال309/000/000/000

تحقق بودجه در شش ماهه دوم سال اول دوره پنجم

ریال602/000/000/000

31%

60%
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ردبجنوجلسات کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر تعداد 

جلسه168مجموع 

شهرسازیعمران، معماری و کمیسیون 

کمیسیون خدمات و زیست شهری

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

کمیسیون ورزش و جوانان

جلسه22

جلسه15

جلسه55

جلسه43

جلسه28

جلسه5یکمیسیون تلفیق



بجنوردکمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر 

جلسه55:                       تعداد کل جلسات

موضوع226:    تعداد موضوعات مطرح شده

مصوبه 115:                         تعداد مصوبات



بجنوردشورای اسالمی شهر شهرسازیکمیسیون عمران، معماری و 

جلسه22: تعداد کل جلسات

موضوع50:شدهتعداد موضوعات مطرح 

مصوبه98:                   تعداد مصوبات



بجنوردکمیسیون  خدمات و زیست شهری شورای اسالمی شهر 

جلسه15: تعداد کل جلسات

موضوع63:شدهتعداد موضوعات مطرح 

مصوبه14:                   تعداد مصوبات



بجنوردکمیسیون  فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر 

جلسه43: تعداد کل جلسات

موضوع176:شدهتعداد موضوعات مطرح 

مصوبه45:                   تعداد مصوبات



بجنوردکمیسیون  ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر 

جلسه28: تعداد کل جلسات

موضوع89: شدهتعداد موضوعات مطرح 

مصوبه20:                   تعداد مصوبات



بجنورددر جلسات شورای اسالمی شهر استانی مقامات و مدیران حضور 
یعقوبیامام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه در استان آیت اهلل حاج ابوالقاسم _1

(پورعیسیو مهندس علی نیا و دکتر ثمینیدکتر محمود ) استاندار محترم جناب آقای مهندس صالحی و هیئت همراه _2

مهرپرورمدیر کل محترم سازمان بازرسی استان جناب آقای _3

محمدیارانجناب آقای بجنورددادستان محترم شهرستان _4

جناب سرهنگ فغانیبجنوردفرمانده محترم سپاه مقاومت بسیج شهرستان _5

بجنوردو هیئت محترم تطبیق شورای اسالمی شهرستان ثمینیجناب آقای  دکتر بجنوردفرماندار محترم شهرستان _6

مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی-7

براتیانجناب آقای روح اهلل بجنوردشهردار محترم _8

مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی جناب آقای اسدی_9

یزدانپناهسرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی جناب آقای حبیب اله _10

شاکریمدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی جناب آقای  مهندس _11

جناب آقای مهندس حسین نقیببجنوردمدیر عامل شرکت توسعه عمران ارمغان _12

سرمایه گذاری مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت داوود ندیمکارگروه_13

.میانگین ماهانه میزبان یک میهمان ویژه از مدیران استانی در جلسه رسمی شورای اسالمی بوده ایمبصورتدر مجموع 



بجنورددر جلسات شورای اسالمی شهر استانی مقامات و مدیران حضور 
بجنوردو امام جمعه ولی فقیه در استان حضور نماینده محترم 



بجنورددر جلسات شورای اسالمی شهر استانی مقامات و مدیران حضور 

حضور استاندار محترم خراسان شمالی
مهندس محمد رضا صالحی



کل بازرسی استان حضورمدیر

بجنورددر جلسات شورای اسالمی شهر استانی مقامات و مدیران حضور 

و مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالیبجنوردحضور دادستان شهرستان 
بجنوردحضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 



شورای اسالمی شهر قوچانشهرسازیحضور اعضای کمیسیون عمران و 
بجنوردشورای اسالمی شهر شهرسازیدر جلسه کمیسیون عمران، معماری و 

بجنورددر جلسات شورای اسالمی شهر استانی مقامات و مدیران حضور 

حضور مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالی

بجنوردحضور اعضای هیئت تطبیق مصوبات شورای های شهرستان  حضور سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی



بجنوردحضور رئیس اداره آموزش و پرورش 

بجنورد115حضور رئیس اورژانس 

حضور مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بجنوردحضور مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان و رئیس اتاق اصناف 

بجنوردحضور رئیس اداره آب و فاضالب حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

بجنورددر دفتر ریاست شورای اسالمی شهر استانی مقامات و مدیران حضور 



مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان شمالیحضور 

مدیران کانون فرهنگی و اجتماعی مساجد خراسان شمالیحضور 

بجنورددر دفتر ریاست شورای اسالمی شهر استانی مقامات و مدیران حضور 

حضور مدیران بانک انصار

شهرسازیحضور مدیران مسکن و  فنی و حرفه ای دانشکدیحضور مدیران 

حضور نمایندگان آستان قدس رضوی



بجنوردنماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان با بجنورداعضا شورای اسالمی شهر و شهردار دیدار 



از شمالی جناب آقای دکتر محمد رضا  خبخراسان با استاندار محترم  بجنورددیدار اعضای شورای اسالمی شهر 



فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالیمظاهریدیدار اعضای شورا با سردار دیدار اعضای شورا با سردار مرتضوی فرمانده سپاه خراسان شمالی

یسرپرست معاونت امنیتی و سیاسی استانداری خراسان شمالبا بجنوردشهردار اعضا شورا و دیدار 

دیدار اعضای شورا با مسئولین نظامی، انتظامی، سیاسی و امنیتی استان



برگزاری جلسات با مسئولین نظامی و انتظامی استانی و شهرستانی

بجنوردحضور فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان  گرگان30لشگر دلجویانجلسه با فرمانده تیپ دو شهید 

حضور معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی جلسه با مسئولین نیروی انتظامی خراسان شمالی



نوازحضرت آیت اهلل حاج حبیب اهلل مهمان ارتحالدر مراسم بجنورداعضای شورای اسالمی شهر حضور 



هماهنگی عمرانی استانداری خراسان شمالی جناب آقای مهندس رجب پوراموممعاون محترم دیدار با 
مدیریت شهریرفع مشکالت جهت در 



در مراسم نشست مدیران استانی بجنوردحضور اعضای شورای اسالمی شهر 
با حضور جناب پروفسور مجید سمیعی بزرگترین جراح مغز و اعصاب جهان

پروفسور سمیعیالمللیبه چهره بین بجنورداعطای لوح شهروند افتخاری 



همایش روز ملی شوراهای اسالمی کشور استانداری خراسان شمالی 
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کالنشهرهاشوراهای اسالمی روئسایدر مجمع مشورتی بجنوردحضور ریاست شورای اسالمی شهر 
و مراکز استان های کشور

رئیس کمیسیونبعنواندر کمیسیون عمران شهری شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز استان های کشور بجنوردحضور رئیس شورای اسالمی شهر 



جلسه برگزاری کارگاه های آموزشی سرمایه گذاری توسط دکتر ندیم پدر سرمایه گذاری در شهرداری های کشور 12
با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار، مدیران مرتبط، سایر ادارات، سازمان ها و بخش های خصوصی



وردبجنحضور فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در جلسه تخصصی با حضور اعضای شورای اسالمی شهر 



با حضور سرمایه گذاران خارجیبجنوردبرگزاری تاالر مذاکرات سرمایه گذاری اقتصاد شهری 



با حضور سرمایه گذاران خارجیبجنوردبرگزاری تاالر مذاکرات سرمایه گذاری اقتصاد شهری 



با حضور سرمایه گذاران خارجیبجنوردبرگزاری تاالر مذاکرات سرمایه گذاری اقتصاد شهری 



با حضور سرمایه گذاران خارجیبجنوردبرگزاری تاالر مذاکرات سرمایه گذاری اقتصاد شهری 



بجنورداستان و امام جمعه شهرستان معظم رهبری در محترم مقام نماینده و بجنوردشورای اسالمی شهر حضوراعضای
در افتتاحیه نمایشگاه قرآنی



میلیارد ریال55با اعتبار بالغ بر دوبرارمراسم کلنگ زنی تکمیل و تجهیز پروژه پارک توریستی تفریحی 



از پروژه های در دست اقدام شهریبجنوردبازدید اعضای شورای اسالمی شهر 

شهرک فرهنگیانبلوار نوسازی و تجهیز استخر شهروند

متری شیر آب32بازگشایی ادامه  امانباباطرح توسعه پارک تفریحی توریستی 



پروژه سرمایه گذاری تفریحی، تجاری، اداری و مسکونی طالی سفید

از پروژه های سرمایه گذاری در دست اقدام شهریبجنوردبازدید اعضای شورای اسالمی شهر 



هماگپروژه سرمایه گذاری تفریحی، تجاری و اداری 

از پروژه های سرمایه گذاری در دست اقدام شهریبجنوردبازدید اعضای شورای اسالمی شهر 



از پتانسیل سرمایه گذاری استان با محوریت مدیریت شهریبازدید هیئت های خارجی 



اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران و مقامات استانبا حضور درختکاریمراسم روز 
و  صدا و سیمای خراسان شمالیبابااماندرپارک



حضور اعضای شورای اسالمی شهر و استاندار محترم خراسان شمالی در جشن شهروند
(باباامانپارک تفریحی توریستی )



حضور اعضای شورای اسالمی شهر و استاندار محترم خراسان شمالی در مراسم پیاده روی و جشن سالروز تاسیس
(قارداشپارک تفریحی توریستی بش )استان خراسان شمالی



(دهه مبارکه فجر)ملی مذهبی مراسماتدر بجنوردحضور اعضای شورای اسالمی شهر 



مسجد در ایام دهه مبارک فجر10شب 10با مدیران و مقامات استانی در مراسم بجنوردحضور اعضای شورای اسالمی شهر 



اترکساعته شبکه استانی 24افتتاحیه آیین پخش درمراسمبجنوردحضور اعضای شورای اسالمی شهر 



آیین تکریم استاندار خراسان شمالیدرمراسمبجنوردحضور اعضای شورای اسالمی شهر 
جناب آقای دکتر محمد رضا خبازمعارفهو 



در مراسم تجلیل از قهرمانان ملی استان خراسان شمالیبجنوردحضور اعضای شورای اسالمی شهر 



مرکز انتقال خون خراسان شمالی  جهت اهداء خون در پرسنل اداری شورا وحضور اعضای شورای اسالمی شهر 
به مناسبت تاسیس سازمان انتقال خون ایران



اجرا  های عمرانی در حال نشست خبری اعضای شورای اسالمی با اصحاب رسانه به همراه بازدید از پروژه 
بجنوردسطح شهر 



دیدار اعضای شورای اسالمی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار

روزنامه خراسان شمالی

روزنامه اتفاقیه

خراسان شمالیاترکروزنامه 

خراسان شمالیاترکروزنامه 

هفته نامه سیاحت شرق خراسان شمالی

هفته نامه سیاحت شرق خراسان شمالی



برگزاری المپیاد ورزشی محالت

در مراسم افطار با کودکان بی سرپرستبجنوردحضور اعضای شورای اسالمی شهر 



بجنورداسالمی شهر حوزه اداری و مالی شورای عملکرد 

صرفهواداریچرخهازفیزیکیبصورتکاغذحذفهدفبا(افزارینرموافزاریسخت)اداریاتوماسیونسیستماندازیراهوتجهیز_1

هاهزینهدرجویی

شوراتخصصیهایکمیسیونورسمیجلساتدرالکترونیکیگیریرایسیستماندازیراه_2

شهراسالمیشورایساالنهبودجهتدوینوتهیه_3

شهراسالمیشورایجاریهایهزینهقالبدرمالیاسنادتنظیموتهیه_4

مالیمشاورتوسطمصوببودجهاعتباریهایردیفباآنتطبیقوماهانهبصورتشهرداری(درآمدوهزینه)مالیگیریگزارش_5

مختلفهایحوزهدرشورامشاورینقراردادهایتدوینوتهیه_6

حسابرسانتخابفراخوانطریقاز96سالدرشوراوشهرداریوابستههایسازمانوشهرداریمالیاسنادحسابرسیانتخابفرآیندانجام_7

مرتبطهایسازمانوشهرداریدرمصوباتاجرایپیگیری_8

هاسازمانواداراتبااداریمکاتباتانجام_9

شهروندانمشکالتومسائلحلپیگیریورجوعارباببهپاسخگویی_10

شهراسالمیشورایتخصصیهایکمیسیونورسمیصورتجلساتتدوینوتهیه_11

شهراسالمیشورایتخصصیهایکمیسیونورسمیجلستبرگزاریهماهنگیوریزیبرنامه_12

مرتبطهایسازمانواداراتبهشوراتصویبیمصوباتابالغوارسال_13

هاسازمانواداراتسایردرهاکمیتهها،کمیسیونجلساتدرشرکتجهتشورانمایندگانباریزیبرنامهوهماهنگی_14

....وشورایاریها،هشپژومرکزاسناد،مرکزاستقرارجهتشهراسالمیشورایفوقانیطبقهتجهیزونوسازی_15

انتخابفراخوانطریقاز96سالدرشوراوشهرداریوابستههایسازمانوشهرداریمالیاسنادحسابرسیانتخابفرآیندانجام_16

حسابرس
عدد3905صادرهوواردههاینامهتعداد



بجنوردعملکرد روابط عمومی شورای اسالمی شهر 

و با استناد از شیوه   های علمی. روابط عمومی مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است
عملی و هنری به دنبال ارتباط با مخاطب است و با اطالع یابی از نظر آنان و تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و  
تاریافکار عمومی سعی در گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با استفاده از روشها و ابزارهای ارتباط نوشتاری، گف

:، دیداری و شنیداری است که ویژگی های آن براین اساس مشخص می شود 
المللیتوسعه وسایل ارتباط جمعی و افزایش ارتباطات کشوری و بین @
و لزوم مشارکت عمومی مردم در اتخاذ سیاستها و اجرای برنامه ها(  IT) توسعه آموزش سطح سواد عمومی @
توسعه ارتباط با رهبران فکری و تجاری بین اقشار جامعه و مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری@
لزوم تنظیم روابط شهروندان با سازمانها با توجه به رشد جمعیت و افزایش تراکم انسانی  @
توسعه دموکراسی و اهمیت یافتن توجه به افکار عمومی@

روابط عمومی شورای شهر نیز با توجه به تعاریف فوق و استفاده از راهبردهای علمی و رویکرد های جدید روابط عموم
:خویش را بر اساس موارد ذیل دنبال می نمایدباشدفعالیتی که همان روابط عمومی آرمانی می 

رسانیاطالع یابی و اطالع _1
مخاطب گرایی_2
دارا بودن اصول اخالقی  _3
دوسویارتباط _4
.بتوانیم پل ارتباطی موثری که در شان و منزلت این  نهاد مردمی باشد باشیم... انشااامید است که _



بجنورداهم عملکرد روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
بجنوردشهر جدید شورای اسالمی پورتالطراحی _1
ماهنامه شهروندفعالیت مجوز پیگیری مجدد _2
69/6/1شهروند از شروع دوره چاپ و توزیع ماهنامه طراحی ، _3
گزارش عملکرد شش ماهه شورای اسالمیتهیه _4
شوراپرتالدر مصوبات شورای اسالمی شهر بارگذاری_5
شورا و کانال های فضای مجازی در سروش و آی گپپرتالو انتشار از طریق بارگذاریرسمی و کمیسیون های پنج گانه شورا و اطالع رسانی تصمیمات اتخاذ شده در جلسات تهیه خبر و _6
شورا و کانال های مجازی در سروش و آی گپپرتالطریق ملی و مذهبی از مراسماتو اطالعیه ها تدوین بیانیه  تهیه و _7
(ها ، بازدیدها و دیدارها کمیسونجلسات شورا  ، ) از تهیه گزارش تصویری _8
سطح شهر و نقاط مختلف جلوی درب شورا استنددر های مناسبتی بنرطراحی و چاپ و نصب _9
هاو چاپ و ارسال پیام های تبریک و تسلیت در مناسبت های ملی و مذهبی و انتصابی  به ادارات و نهاد تهیه _10
شورا در مناسبت های ملی و مذهبیاداری ساختمان سازی محیط مناسب _11
شورا  پیامکیسامانه مردمی از طریق رسانی و دریافت پیشنهادات و انتقادات اطالع _12
، تاالر  اسالمی ، روز ملی شوراها شهرداربجنوردمعارفهو تحلیف اعضای شورا دوره پنجم ، معارفه)  مراسماتبرنامه ریزی و برگزاری _13

... (سرمایه گذاری شهری ، نشست های مطبوعاتی ومذاکرات 
شورااز کلیه جلسات رسمی و کمیسیونهای تخصصی ( صدا و تصویر )تهیه آرشیو _14
هماهنگی و همکاری در روند اجرای برنامه های ملی و مذهبی با شهرداری و دستگاه های مربوطه_15
برنامه ریزی و هماهنگی جهت تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار_16
استانیهماهنگی جهت دیدارهای اعضای شورای اسالمی با مقامات ، مدیران و مسئولین _17
هماهنگی و فراهم نمودن حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه جهت شرکت در جلسات رسمی و کمیسیون های شورا_18
های دارای مجوز فعالیت در سالن همایش های شورا NGOهماهنگی و همکاری در روند برگزاری جلسات  _19
همکاری همه جانبه با نیروی انتظامی و سازمان های مختلف استان جهت برگزاری جشنواره ها و همایش های مختلف_20
کار های جلسات و کمیسیون هابیالنتهیه و تدوین _21
پیگیری پیشنهادات و انتقادات مردمی از طریق ادارات مرتبط_22
...(  روز جهانی قدس و_شبهای قدر _خرداد 15_سوم خرداد _ستاد دهه فجر )پاسخگویی به مکاتبات اداری و تهیه ارسال گزارش تصویری برای مناسبت های مختلف ملی و مذهبی _23
تکریم ارباب رجوع_24
تهیه و تدوین سالنامه شورا_25
برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی_26
برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص اجرایی برگزاری کالس های آموزشی سرمایه گذاری در سالن همایش های شورا    _27
شوراطریق شهروندان جهت استفاده در نشریه ماهنامه شهروند و مرکز اسناد تزتهیه آرشیو از تصاویر و عکس های قدیمی _28



بجنوردعملکرد روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
تهیه بیانیه، اطالعیه، پیام تبریک و تسلیت در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی

شهروندو چاپ و توزیع ماهنامه طراحی 



و پوستر در مناسبت های ملی و مذهبیبنرمناسب سازی محیط اداری ساختمان و نصب 

بجنوردعملکرد روابط عمومی شورای اسالمی شهر 




