
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۰/۱۰/۹۶مورخ  ۱۹صورتجلسه شماره 

در محل سالن  ۱۰/۱۰/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

جلسات شورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت مناسبتهای 

 .ل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردیدهفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تباد

پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری درخصوص همکاری شهرداری با اداره ورزش و جوانان و هیأت های ورزشی  -۱

کمیسیون ورزش و  ۴/۱۰/۹۶مورخ  ۱۰صورتجلسه شماره  ۶در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

قرر نمود از این پس به صورت فصلی در سه رشته ورزشی بانوان سه رشته ورزشی آقایان و سه رشته ورزشی جوانان شورا م

 .خانوادگی و یک رشته ورزشی دانش آموزی با اولویت دختران برگزار نماید، اعالم موافقت گردید

 ۹۶نه شش ماهه اول سال شهرداری درخصوص گزارش جامع درآمد و هزی ۱۵/۷/۹۶مورخ  ۵۵۵۸۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

قانون شوراهای اسالمی  ۸۰ماده  ۱۰ بند استناد به نظر تبادل  شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی

آئین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها مصوب هیأت محترم  ۱۸شهر و روستا و ماده 

شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد به شرح جدول ذیل  ۹۶گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال وزیران، 

 .مورد تصویب قرار داد

 ۹۶بودجه مصوب یکساله  ردیف
بودجه مصوب شش 

 ۹۶ماهه اول سال 

جمع کل وصولی شش 

 ۹۶ماهه اول سال 

کاهش درآمد وصولی 

در شش ماهه اول 

 ۹۶سال 

ش درصد وصولی ش

ماهه اول نسبت به 

بودجه مصوب شش 

 ۹۶ماه اول سال 

 درصد ۴۸ ۳۶۶/۸۴۶/۴۷۷/۳۴۰ ۶۳۴/۱۵۳/۵۲۲/۳۰۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ۱

  

 مبلغ وصولی ۹۶توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه اول سال  ردیف
جمع کل وصولی شش ماهه اول سال 

۹۶ 

 ۰۰۰/۸۶۵/۸۱۶/۳ جرائم رانندگی ۱

 ۸۳۳/۳۴۶/۵۱۹/۲۲ تملک دارایی ها ۲ ۴۱۰/۹۰۵/۳۸۸/۱۱۴

 ۲۶۸/۰۳۴/۱۹۴/۶ ارزش افزوده آالیندگی و ارزش افزوده حریم شهر ۳



 ۳۰۹/۶۵۹/۸۵۸/۸۱ مالیات بر ارزش افزوده ۳۸ماده  ۴

   ۲۲۴/۲۴۸/۱۳۳/۱۹۵ (سایر عوارضات وصولی )منابع داخلی ۵

   ۶۳۴/۱۵۳/۵۲۲/۳۰۹ جمع کل

  

 جذب شده ماهه اول ۶بودجه  بودجه ساالنه شرح هزینه
درصد جذب نسبت به 

 ۹۶بودجه شش ماهه اول 

 درصد ۸۰ ۹۱۸/۰۵۶/۰۴۰/۵۶ ۵۰۰/۹۵۲/۱۱۹/۷۰ ۰۰۰/۹۰۵/۲۳۹/۱۴۰ وظیفه خدمات اداری

 درصد ۶۹ ۲۰۶/۹۶۵/۷۵۶/۱۶۱ ۵۰۰/۴۴۷/۵۸۹/۲۳۳ ۰۰۰/۸۹۵/۱۷۸/۴۶۷ وظیفه خدمات شهری

وظیفه عمران شهری 

 نقدی
 درصد ۴۹ ۱۶۸/۵۲۸/۰۷۱/۱۷۰ ۰۰۰/۶۰۰/۲۹۰/۳۴۶ ۰۰۰/۲۰۰/۵۸۱/۶۹۲

وظیفه عمران شهری 

 تعهد شده
 ریال ۰۴۷/۶۴۹/۷۶۴/۲۲۸

 درصد ۶۰ ۲۹۲/۵۵۰/۸۶۸/۳۸۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ جمع کل

 

 .درصد می باشد ۱۸نسبت به درآمد وصولی  ۹۶هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه اول سال  -۲-۱

 .درصد است ۵۲نسبت به درآمد وصولی  ۹۶هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه اول سال  -۲-۲

 درصد می باشد.پ ۵۵نسبت به درآمد وصولی  ۹۶هزینه وظیفه عمران شهری در شش ماهه سال  -۲-۳

 .درصد می باشد ۱۲۵نسبت به درآمد وصولی شش ماهه  ۹۶جمع هزینه های شش ماهه اول سال  -۲-۴

شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا ددر پایان سال پس از ارائه  ۹۶موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه اول سال  -۲-۵

 .بررسی و قطعی خواهد شدتوسط حسابرسان رسمی شورای اسالمی شهر بجنورد  ۹۶تفریغ بودجه سال 

 :درآمد و هزینه های شورای اسالمی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد -۲-۶



 .ریال می باشد ۱۸۲/۳۴۶/۹۵۰/۳الف( درآمد جاری شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 

 .ریال است ۴۷۲/۴۹۱/۵۶۰/۲یف بودجه تعریف شده است، مبلغ رد ۱۱ب( هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 

 .ریال می باشد ۷۱۰/۴۵۴/۳۹۰/۱ج( دارایی های جاری شورا شامل: موجودی بانکها و تنخواه گردان، مبلغ 

 ۴طرح الزام شهرداری در جهت حمایت از بنیان خانواده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند  -۳

 .کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با طرح فوق اعالم موافقت نمود ۲/۱۰/۹۶مورخ  ۱۳صورتجلسه شماره 

با موضوع اصالح افزایش کرایه  ۱۲/۹/۹۶مورخ  ۱۵صورتجلسه شماره  ۱۳جدول ذیل بند  ۴و ۳درخواست اصالحیه ردیف  -۴

و با توجه به توضیحات مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی  تاکسیهای زرد و تلفنی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل

 با اصالحاتی بشرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 ۱۳۹۶مصوب سال  ۱۳۹۵مصوب سال  شرح ردیف
درصد 

 افزایش

۱ 
نرخ حمل ونقل مسافر با 

 تاکسی عمومی

 %۱۰ ریال ۳۷۶/۲ ریال ۱۶۰/۲ ورودی

 %۹/۴ ریال ۱۷۰ ریال ۱۶۲ به ازاء هر یکصد متر

۲ 
نرخ حمل و نقل مسافر با 

 تاکسی تلفنی و بیسیم

 %۱۶/۴ ریال ۰۰۰/۱۵ ریال ۴۰۰/۱۴ ورودی

 %۱۰ ریال ۳۵۰ ریال ۳۱۷ به ازاء هر یکصد متر

 %۱۰ ریال ۵۸۰ ریال ۵۲۸ توقف در مسیر هر دقیقه

 %۱۰ ریال ۲۴۰/۷۵ ریال ۴۰۰/۶۸ سرویس دربستی هر ساعت

 %۱۰ ریال ۹۲۰/۷ ریال ۲۰۰/۷ انصراف از مبدأ

۳ 
نرخ حمل و نقل مسافر با 

 تاکسی عمومی

 ۲۳در نیمه اول سال از ساعت 

افزایش نسبت  %۲۰ صبح ۶الی 

به نرخ مصوب ردیف 

 یک

افزایش نسبت  ۲۰%

به نرخ مصوب ردیف 

 یک

 ـ

 ۲۲در نیمه دوم سال از ساعت 

 صبح ۶الی 



۴ 
نرخ حمل و نقل عمومی 

 با تاکسی تلفنی و بیسیم

 ۲۳در نیمه اول سال از ساعت 

افزایش نسبت  %۲۰ صبح ۶الی 

به نرخ مصوب ردیف 

 دو

افزایش نسبت  ۲۰%

به نرخ مصوب ردیف 

 دو

 ـ

 ۲۲در نیمه دوم سال از ساعت 

 صبح ۶الی 

 ـ ـ تاکسیهای ویژه فرودگاه ۵

به مبلغ تاکسیمتر 

زوده ریال اف ۰۰۰/۵

 .شود

 ـ

 :توضیحات

 ۹۶نرخ حواشی تاکسی تلفنی در سال 

 ریال ۵۶۴۰۰از سه راهی امام علی به بش قارداش  -

 ریال ۵۶۴۰۰از سه راهی امام علی به دانشگاه اشراق  -

 ریال ۳۷۴۴۰از سه راهی امام علی به دانشگاه دولتی  -

 ریال ۵۶۴۰۰به گلستان شهر  CNG از میدان -

 ریال ۷۰۰۰از پلیس راه به شهرک صنعتی اول  -

 ریال ۲۰۰۰۰از پلیس راه به شهرک صنعتی دوم )بیدک(  -

 (ریال )به امام هادی برابر تاکسیمتر ۳۷۴۴۰از پارک موتوری فقط گورستان پارک جاوید  -

 ریال ۵۶۴۰۰از پمپ گاز بهادری به باباامان  -

 ریال ۱۸۰۰۰هنگیان از سه راهی کارخانه ماکارونی به شهرک فر -

 ریال ۲۴۰۰۰از سه راهی کارخانه ماکارونی به ارتش به شهرک ینگه قلعه  -

 ۹۶نرخ حواشی تاکسی عمومی در سال 

 ریال ۵۶۴۰۰از سه راهی امام علی به بش قارداش  -

 ریال ۵۶۴۰۰از سه راهی امام علی به دانشگاه اشراق  -

 ریال ۳۷۴۴۰از سه راهی امام علی به دانشگاه دولتی  -



 ریال ۵۶۴۰۰به گلستان شهر  CNG از میدان -

 ریال ۷۰۰۰از پلیس راه به شهرک صنعتی اول  -

 ریال ۲۰۰۰۰از پلیس راه به شهرک صنعتی دوم )بیدک(  -

 (سیمترریال )به امام هادی برابر تاک ۳۷۴۴۰از پارک موتوری فقط گورستان پارک جاوید  -

 ریال ۵۶۴۰۰از پمپ گاز بهادری به باباامان  -

 ریال ۱۸۰۰۰از سه راهی کارخانه ماکارونی به شهرک فرهنگیان  -

 ریال ۲۴۰۰۰از سه راهی کارخانه ماکارونی به ارتش به شهرک ینگه قلعه  -

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

 .ذینفع الزم االجراست


