
  

 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۶/۷/۹۶مورخ  ۸صورتجلسه شماره 

  

در  ۱۶/۷/۹۶روز یکشنبه مورخ  ۱۶:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

پس رییس شورا ضمن خیر مقدم و محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و س

 .گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

شهرداری درخصوص افزایش کرایه تاکسیهای زرد و تلفنی سازمان حمل و  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۳۲۳/۱۰/۹۶امه شماره ن (۱

مورخ  ۲صورتجلسه شماره  ۱پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند  نقل و بار و مسافر در جلسه مطرح، شورا

 .کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی با پیشنهاد شهرداری به شرح جدول ذیل اعالم موافقت گردید ۲/۷/۹۶

 

 درصد افزایش مصوب سال ۱۳۹۵مصوب سال  شرح ردیف

۱ 

نرخ حمل و نقل 

مسافر با تاکسی 

 عمومی

 %۷/۱۵ ریال ۵۰۰/۲ 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

 %۷/۱۶ ریال ۳۷۰ ریال ۳۱۷ به ازاء هر یکصد متر

 %۲۳ ریال ۶۵۰ ریال ۵۲۸ توقف در مسیر هر دقیقه

 %۹/۱۶ ریال ۰۰۰/۸۰ ریال ۴۰۰/۶۸ سرویس دربستی هر ساعت

 %۱۸ ریال ۵۰۰/۸ ریال ۲۰۰/۷ انصراف از مبدأ

۳ 
 ۲۳در نیمه اول سال از ساعت 

 صبح ۶الی 

افزایش  ۲۰%

نسبت به نرخ 
 ـ



نرخ حمل و نقل 

مسافر با تاکسی 

 عمومی

 ۲۲وم سال از ساعت در نیمه د

 صبح ۶الی 

افزایش نسبت  ۲۰%

به نرخ مصوب ردیف 

 یک

مصوب ردیف 

 یک

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  ۲۰%

نسبت به نرخ 

مصوب ردیف 

 دو

 ـ

 ۲۲در نیمه دوم سال از ساعت 

 صبح ۶الی 

۵ 
تاکسیهای ویژه 

 فرودگاه
 ـ ـ

به مبلغ 

تاکسیمتر 

ریال  ۰۰۰/۱۰

 .افزوده شود

 ـ

 

شهرداری درخصوص واگذاری اسناد خزانه بابت مطالبات شهرداری از ادارات  ۲/۷/۹۶مورخ  ۵۲۵۰۶/۱۰/۹۶نامه شماره  (۲

و نهادها به شرکتهای بورس جهت فروش با نرخ تنزیل عرف جاری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و 

ون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری کمیسی ۱۱/۷/۹۶مورخ  ۶صورتجلسه شماره  ۱به استناد بند 

با رعایت مقررات و ضوابط مالی اعالم موافقت نمود و ارائه پایانکار جهت دستگاه های اعالم شده پس از تحویل اوراق با 

 .توجه به توافقات انجام شده بالمانع خواهد بود

صوص ششصد میلیون ریال اصالحیه در ردیف اعتباری بودجه شهرداری درخ ۲۸/۶/۹۶مورخ  ۵۱۰۴۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۳

تحت عنوان پروژه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی از ردیف دیون عمرانی کسر و ردیف پروژه  ۳۰۹۱۰۰۰۰۰۱

جدید تحت عنوان پروژه حفاظ گذاری دور میدان شهید به منظور رعایت تردد عابرین پیاده از پیاده رو به خیابان هزینه 

کمیسیون  ۱۱/۷/۹۶مورخ  ۶صورتجلسه شماره  ۲ردد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند گ

برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری مشروط به برآورد قیمت مستند و همچنین ارائه طرح اجرای آن 

 .اعالم موافقت نمود

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با موضوع اهمیت و نقش ماهنامه شهروند  ۱/۷/۹۶مورخ  ۳صورتجلسه شماره  ۱بند  (۴

شورای شهر که در سنوات گذشته تدوین و انتشار می یافت و شهروندان در جریان مسایل شهری، دیدگاه ها و برنامه 

ن فرهنگی و های شورا و شهرداری قرار می گرفتند مجدداً ادامه و مقدمات تشکیل هیئت تحریریه توسط کمیسیو



صورتجلسه  ۱اجتماعی و دبیرخانه شورا منتشر گردد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند 

 .مذکور با پیشنهاد کمیسیون اعالم موافقت نمود

کلیه قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و  ۸۰رعایت ماده  (۵

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

  

 


