
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 11/11/99مورخ  141صورتجلسه رسمي شماره 

 01/10/99مورخ  یکشنبهروز  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 حل سالن همایش شورا تشکیل گردید.در م

خییر مدیدم بیه    شمسیی و   0999تبریک سال یس شورا ضمن جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ری

 همچنیین هیادی زارعیی شیهردار محتیرم بجنیورد و      مهنید   حاضرین در جلسه و مهمان دعوت شید  بیه جلسیه آقیای     

)تولد حضرت علی اکبر و روز جوان( و تأکید و توجه بیه تویییه هیای سیتاد مدابلیه بیا        گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته

آقیای   شهروندان و تشکر از همکاری و همدلی همه اقشار مردم در سطوح مختلف جامعه داشتند. در ادامه ویرو  کرونا به

و قدردانی از همیدلی و وایات تمیام     99مهند  محمدی ریاست شورا ضمن ارائه گزارش مبسوط از عملکرد شورا در سال 

از زحمیات شیبانه روزی پرسینل شیهرداری      اعضای محترم شورا در پیگیری مطالبات شهروندان محترم و همچنین تشیکر 

بجنورد با مدیریت توانمند آقای مهند  هادی زارعی شهردار محترم که در حوز  های مختلف مدیریت شهری و اقیدامات  

یورت گراته درخصوص مدابله با ویرو  کرونا در سطح شهر که بصورت شبانه روزی و همه جانبه عملکرد قابل قبیولی را  

 داشته اند. 

و  99ر ادامه آقای مهند  زارعی شهردار محترم بجنورد نیز با ارائه گزارشی از حوز  مدیریتی شهرداری بجنورد در سال د

و اقدامات انجام گراته درخصوص مدابله با ویرو  کرونا به جلسه ارائه نمود و از حمایتهای  99ایام تعطیالت نوروزی سال 

 ئه هر چه بهتر خدمات به شهروندان تشکر و قدردانی نمودند. همه جانبه شورا از مدیریت شهری در ارا

در ادامه اعضای محترم شوئرا هر کدام بطور جداگانه به ندطه نظرات خود پرداخته و مسایلی را درخصیوص مباحیر روز از   

شیهرداری   جمله ستاد پیشگیری از ویرو  کرونا مطرح و به اتفات از زحمات شبانه روزی شهردار محترم و پرسنل خیدوم 

 بجنورد تشکر و قدردانی نمودند. 

 :نمودنداتخاذ سپس رییس شورا با قرائت نامه های ارجاع شد  به جلسه و بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل 

شهرداری درخصوص انعداد قرارداد ای مابین شیهرداری بجنیورد و سیازمان     01/0/99مورخ  0449/01/99 نامه شمار  -0

یهای خراسان شمالی برای احداث بازارچه جهت تأمین مایحتاج و میو  و تر  بار در ملک شهرداری واقع در همیاری شهردار

مترمربع مشیروط بیه مواادیت     001خیابان دانشگا  نبش خیابان عترت حداایل استانداری و سپا  جواداالئمه به مساحت 

سال مشیروط بیه    9دل نظر با انعداد قرارداد برای مدت ادار  کل میراث ارهنگی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبا

 مال اجار  بصورت سالیانه اعالم مواادت نمود. %01تمدید سال به سال براسا  رضایت شهرداری با اازایش 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصر  های ذیل آن برای شهرداری و کلییه دسیتگا     91* رعایت ماد  

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 0)این یورتجلسه در قالب الزم االجراست.  های ذینفع

  با ذکر یلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یاات. 09:11جلسه ساعت  
 


