
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲۳/۳/۹۷مورخ  ۴۴صورتجلسه شماره 

 ۲۳/۳/۹۷روز چهارشنبه مورخ  ۱۳:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه فوق العاده ساعت 

ند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چ

 .به حاضرین، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

شهرداری درخصوص اصالحیه نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل و مسافر بشرح  ۲۰/۳/۹۷مورخ  ۲۳۸۳۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به اعالم نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای جدول ذیل در جلسه 

 .اسالمی شهرستان بجنورد و به استناد بند با اصالحیه نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل و مسافر برابر جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 

 ۱۳۹۷ورد در سال نرخ کرایه پیشنهادی خدمات پیک موتوری در شهر بجن -

 شرح ردیف
مصوب 

 ۱۳۹۶سال 
 درصد افزایش ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

۱ 

نرخ جابجایی هر بسته با بار متعارف و قابل حمل با 

موتورسیکلت از هر نقطه شهر به نقطه دیگر در محدوده 

 شهر

   ریال ۰۰۰/۲۵ ـ

۲ 

نرخ جابجایی هر بسته با بار متعارف و قابل حمل با 

نقطه شهر به شهرک های اطراف و هر موتورسیکلت از هر 

نقطه در حریم شهر )به ازای هر کیلومتر خارج از محدوده 

 .)افزوده می گردد ۱شهر به مبلغ ردیف 

   ریال ۵۰۰/۲ ـ

 

 ۱۳۹۷نرخ کرایه پیشنهادی خدمات ناوگان حمل و نقل بار درون شهری در شهر بجنورد و حومه در سال  -

 تن ۳/۸فیت رسته خودروهای باری تا ظر ردیف
مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 مالحظات ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

۱ 
حمل خاک، نخاله و پسماندهای ساختمانی از نیمه شمالی 

 شهر به معدن مجاز
   ریال ۰۰۰/۲۲۰ ـ

۲ 
حمل خاک، نخاله و پسماندهای ساختمانی از نیمه جنوبی 

 شهر به معدن مجاز
   ریال ۰۰۰/۲۷۰ ـ

 تن ۶ت رسته خودروهای باری تا ظرفی ردیف
مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 مالحظات ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

۱ 
حمل خاک، نخاله و پسماندهای ساختمانی از نیمه شمالی 

 شهر به معدن مجاز
   ریال ۰۰۰/۳۲۰ ـ

۲ 
حمل خاک، نخاله و پسماندهای ساختمانی از نیمه جنوبی 

 شهر به معدن مجاز
   ریال ۰۰۰/۳۸۰ ـ



 تن به باال ۶رسته خودروهای باری تا ظرفیت  ردیف
مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 مالحظات ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

۱ 
حمل خاک، نخاله و پسماندهای ساختمانی از نیمه شمالی 

 شهر به معدن مجاز
   ریال ۰۰۰/۴۰۰ ـ

۲ 
حمل خاک، نخاله و پسماندهای ساختمانی از نیمه جنوبی 

 شهر به معدن مجاز
   ریال ۰۰۰/۴۵۰ ـ

 

 ۱۳۹۷مومی، تلفنی و بیسیم در شهر بجنورد در سال نرخ کرایه پیشنهادی تاکسیهای ع -

 ۱۳۹۷پیشنهاد سال  ۱۳۹۶مصوب سال  شرح ردیف
درصد 

 افزایش

۱ 
نرخ حمل و نقل مسافر با تاکسی 

 عمومی

 %۳۰ ۰۹۴/۳ ۳۸۰/۲ ورودی

 %۳ ۱۷۵ ۱۷۰ به ازاء هر یکصد متر

۲ 
نرخ حمل و نقل مسافر با تاکسی 

 تلفنی و بیسیم

 %۳ ۴۵۰/۱۵ ۰۰۰/۱۵ ورودی

 %۵/۴۲ ۵۰۰ ۳۵۰ به ازاء هر یکصد متر

 %۸۰ ۰۴۴/۱ ۵۸۰ توقف در هر دقیقه

سرویس دربستی در هر 

 ساعت
۲۵۰/۷۵ ۲۵۰/۷۵ ۰.۰% 

 %۰.۰ ۹۰۰/۷ ۹۰۰/۷ انصراف از مبدأ

۳ 
نرخ حمل و نقل مسافر با تاکسی 

 عمومی

در نیمه اول سال از ساعت 

افزایش نسبت  %۲۰ صبح ۶الی  ۲۲

صوب )ردیف به نرخ م

۱( 

افزایش نسبت به نرخ  ۲۰%

 )۱مصوب )ردیف 
 ـ

در نیمه دوم سال از ساعت 

 صبح ۶الی  ۲۱

۴ 
نرخ حمل و نقل مسافر با تاکسی 

 تلفنی و بیسیم

در نیمه اول سال از ساعت 

افزایش نسبت  %۲۰ صبح ۶الی  ۲۲

به نرخ مصوب )ردیف 

۲( 

افزایش نسبت به نرخ  ۲۰%

 )۲مصوب )ردیف 
 ـ

در نیمه دوم سال از ساعت 

 صبح ۶الی  ۲۱



 تاکسیهای ویژه فرودگاه ۵

به مبلغ تاکسیمتر 

ریال افزوده  ۰۰۰/۵

 شود

 ۰۰۰/۱۵به مبلغ تاکسیمتر 

 ریال افزوده شود
  

 

 ۱۳۹۷نرخ کرایه پیشنهادی اتوبوس شهر بجنورد در سال  -

 ۱۳۹۷پیشنهاد سال  ۱۳۹۶مصوب سال  شرح دیفر
درصد 

 افزایش

 %۱۰ ریال ۴۲۸/۴ ریال ۰۲۵/۴ ای بلیط اتوبوس ملکیبه ۱

 %۱۰ ریال ۴۲۸/۴ ریال ۰۲۵/۴ بهای بلیط اتوبوس بهره برداران بخش خصوصی ۲

۳ 
بهای بلیط در روزهای تعطیل و سرویس دهی پس از پایان 

 ساعت کاری عادی
 %۱۰ ریال ۴۲۸/۴ ریال ۰۲۵/۴

 %۱۰ ریال ۳۳۷/۷ ریال ۶۷۰/۶ بهای بلیط نمایشگاه بین المللی ۴

 

 

 ۱۳۹۷نرخ کرایه پیشنهادی خدمات ناوگان حمل و نقل بار درون شهری در شهر بجنورد و حومه در سال -

 رسته وانت، کامیونت، کامیون ردیف
مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

درصد 

 افزایش
 مالحظات

۱ 

 وانت بار با ظرفیت بار مجازتا یک تن برای هر

عت )پیکان، مزدا، سرویس تا مدت زمان یک سا

 )تویوتا و سایر موارد مشابه

   ریال۰۰۰/۱۴۰ ـ
بعد از آن به ازای هر 

 ریال ۰۰۰/۶۰ساعت 

۲ 
 تن برای هر ۸/۲کامیونت با ظرفیت مجاز بار تا 

 سرویس تا مدت زمان یک ساعت
   ریال ۰۰۰/۲۳۲ ـ

بعد از آن به ازای هر 

 ریال ۰۰۰/۸۰ساعت 

۳ 

تن برای هر  ۶ت انواع خودروهای باری تا ظرفی

سرویس تا مدت زمان دو ساعت )خاور و سایر 

 )موارد مشابه

   ریال ۰۰۰/۵۶۰ ـ
بعد از آن به ازای هر 

 ریال ۰۰۰/۱۵۰ساعت 

۴ 
تن به باال  ۶انواع خودروهای باری تا ظرفیت 

 برای هر سرویس تا مدت زمان سه ساعت
   ریال ۰۰۰/۸۵۰ ـ

بعد از آن به ازای هر 

 لریا ۰۰۰/۲۵۰ساعت 

 رسته خودروبر در محدوده شهر ردیف
مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

درصد 

 افزایش
 مالحظات



۱ 
حمل خودرو توسط نیسان جرثقیل و موارد 

 مشابه
 ـ   ریال ۰۰۰/۴۲۰ ـ

۲ 
حمل خودرو توسط نیسان چرخ گیر و موارد 

 مشابه
 ـ   ریال ۰۰۰/۴۷۰ ـ

۳ 
ی حمل خودرو توسط انواع خودروهای کفی دارا

 جرثقیل
 ـ   ریال ۰۰۰/۸۰۰ ـ

 رسته خودروبر در حریم شهر ردیف
مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

درصد 

 افزایش
 مالحظات

۱ 

حمل خودرو توسط نیسان، جرثقیل و موارد 

کیلومتر مبنای  ۵مشابه )در مسافتهای زیر 

 )کیلومتر می باشد ۵محاسبه 

 ـ

به  ۰۰۰/۳۷۰ورودی 

ازای هر کیلومتر 

 ریال ۰۰۰/۱۵

  

جنانچه بخشی از 

جابجایی در خارج از 

محدوده شهر باشد فقط 

مجاز به اخذ وجه طبق 

نرخ سازمان مربوطه می 

 باشد

۲ 

حمل خودرو توسط نیسان چرخ گیر و موارد 

کیلومتر مبنای  ۵مشابه )در مسافتهای زیر 

 )کیلومتر می باشد ۵محاسبه 

 ـ

به  ۰۰۰/۴۲۰ورودی 

ازای هر کیلومتر 

 یالر ۰۰۰/۱۷

  

جنانچه بخشی از 

جابجایی در خارج از 

محدوده شهر باشد فقط 

مجاز به اخذ وجه طبق 

نرخ سازمان مربوطه می 

 باشد

۳ 

حمل خودرو توسط انواع خودروهای کفی دارای 

کیلو متر مبنای  ۵جرثقیل )در مسافتهای زیر 

 )کیلومتر می باشد ۵محاسبه 

 ـ

به  ۰۰۰/۷۵۰ورودی 

ازای هر کیلومتر 

 ریال ۰۰۰/۲۰

  

جنانچه بخشی از 

جابجایی در خارج از 

محدوده شهر باشد فقط 

مجاز به اخذ وجه طبق 

نرخ سازمان مربوطه می 

 باشد

 ردیف
رسته تانکر حمل فاضالب در محدوده و 

 حریم شهر

مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

درصد 

 افزایش
 مالحظات

۱ 
لیتر به  ۴۰۰۰تانکر حمل فاضالب تا ظرفیت 

 هر سرویسازای 
     ریال ۰۰۰/۳۷۰ ـ

۲ 
لیتر به  ۶۰۰۰تانکر حمل فاضالب تا ظرفیت 

 ازای هر سرویس
     ریال ۰۰۰/۴۷۰ ـ



۳ 
لیتر به . ۸۰۰۰تانکر حمل فاضالب تا ظرفیت 

 ازای هر سرویس
     ریال ۰۰۰/۵۷۰ ـ

۴ 
لیتر به  ۱۲۰۰۰تانکر حمل فاضالب تا ظرفیت 

 ازای هر سرویس
     ریال ۰۰۰/۷۷۰ ـ

 ردیف
رسته تانکر حمل آب در محدوده و حریم 

 شهر

مصوب سال 

۱۳۹۶ 
 ۱۳۹۷پیشنهاد سال 

درصد 

 افزایش
 مالحظات

۱ 
لیتر به ازای هر  ۳۰۰۰تانکر حمل آب تا ظرفیت 

 سرویس
     ریال ۰۰۰/۲۲۰ ـ

۲ 
لیتر به ازای هر  ۶۰۰۰تانکر حمل آب تا ظرفیت 

 سرویس
     ریال ۰۰۰/۳۳۰ ـ

۳ 
لیتر به ازای  ۱۰۰۰۰ظرفیت تانکر حمل آب تا 

 هر سرویس
     ریال ۰۰۰/۴۸۰ ـ

۴ 
لیتر به باال به  ۲۰۰۰۰تانکر حمل آب تا ظرفیت 

 ازای هر سرویس
     ریال ۰۰۰/۸۵۰ ـ

 

فی مابین شهرداری و  ۲۰/۱۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۲۰/۳/۹۷مورخ  ۲۴۱۴۳/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

 ۶۰/۱۱۴واقع در کوچه سلطانی تقاطع سعدی با مساحت عرصه  ۱/۳۰۹و ۳۰۹و ۳۰۸ه تحت پالک ثبتی آقای فرزین حاجی زاد

متری مبنی بر تعیین تکلیف مالکین در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  ۱۸مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی 

ا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور ب

 .از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۲۴/۱۲/۹۶شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۳/۳/۹۷مورخ  ۲۲۸۲۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

با مساحت  ۱۴واقع در کالته پیاز باقرخان  ۸۸۶۱/۱۶۹تحت پالک ثبتی  ۴-۲۷-۲۰۰-۱۸۰۳آقای علیرضا ضمیرانی با کد نوسازی 

مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  ۴۶/۲۴۹عرصه بعد از عقب نشینی 

مقررات شهرسازی موافقت نمود، تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و 

 .این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۱۹/۲/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۳/۳/۹۷مورخ  ۲۲۸۵۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۴

با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب  ۱۲ک پال ۱۸نیایش  -آقای موسی براتی به صورت قولنامه عادی واقع در خیابان نیایش

مترمربع مبنی بر دریافت ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به  ۱۵۰نشینی به ترتیب 

اریخ اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از ت

 .ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و  ۲۷/۱/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۹/۳/۹۷مورخ  ۲۳۵۰۹/۱۰/۹۷نامه شماره  -۵

دارای سند ششدانگ به پالک ثبتی  ۰۷-۴۸-۱۰۵-۰۰۴۳-۰۱آقای محمد سعادتی با وکالت آقای غفور سعادتی با کد نوسازی 

متری قرار دارد،  ۳۲مترمربع که کالً در مسیر بازگشایی  ۲۵۲با مساحت عرصه  ۴واقع در اراضی کهنه کن ناظرآباد  ۳۶۷۱/۱۵۵

درخواست مالک مبنی بر دریافت معوض و خسارت در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح 



ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت  تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت

 .سه ماه معتبر خواهد بود

فرمانداری محترم درخصوص اعالم نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای  ۲۲/۳/۹۷مورخ  ۸۱۳/۱/۴۱۲۱نامه به شماره  -۶

با موضوع معافیت از پرداخت  ۶/۳/۹۷مورخ  ۴۱تجلسه شماره صور ۵اسالمی شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

مال االجاره دکه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به 

 .هیأت محترم حل اختالف استان را خواستار شدند

شهرداری و سازمانهای تابعه  ۹۶صوص تصویب تفریغ بودجه سال شهرداری درخ ۳۰/۲/۹۷مورخ  ۱۷۸۰۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۷

کمیسیون برنامه،  ۲۲/۳/۹۷مورخ  ۴۶صورتجلسه شماره  ۱۱در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .شهرداری و سازمانهای وابسته را بشرح ذیل تصویب نمود ۹۶بودجه وسرمایه گذاری تفریغ بودجه سال 

 .ریال می باشد ۷۷۹/۵۵۶/۹۳۹/۹۱۱شهرداری با مبلغ  ۹۶جمع کل درآمدها و تفریغ بودجه سال   -۷-۱

شهرداری به مبلغ  ۹۶عمران شهری( در تفریغ بودجه سال  -شهری -جمع کل هزینه ها در بخشهای )وظیفه خدمات اداری *

 .ریال می باشد ۹۹۰/۹۰۰/۴۳۹/۹۳۷

 ریال ۶۳۰/۱۲۸/۵۳۲/۱۱۸شهرداری با مبلغ  ۹۶در تفریغ بودجه سال  جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری *

 ریال ۰۵۰/۷۹۲/۹۳۱/۳۸۵شهرداری با مبلغ  ۹۶جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری در تفریغ بودجه سال  *

 ریال ۳۱۰/۹۸۰/۹۷۵/۴۳۲شهرداری با مبلغ  ۹۶جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری در تفریغ بودجه سال  *

 ریال ۲۱۱/۳۴۴/۵۰۰/۲۵شهرداری با مبلغ  ۹۶د هزینه بر درآمد در تفریغ بودجه سال مازا *

 سازمان آرامستانهای شهرداری بجنورد ۹۶تفریغ بودجه سال  -۷-۲

 ریال ۰۴۹/۴۶۱/۷۷۱/۹سازمان آرامستان به مبلغ  ۹۶جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال  *

 ۴۶۶/۳۳۵/۵۷۷/۹سازمان آرامستان به مبلغ  ۹۶ سال بودجه تفریغ در هریش خدمات و  جمع کل هزینه های جاری و عمرانی *

 ریال

 ریال ۲۹۲/۸۴۷/۹۵۲/۳                                 فصل اول: هزینه های پرسنلی 

 ریال ۶۷۵/۸۹۶/۶۹۷/۳                                   فصل دوم: هزینه های اداری 

 ریال ۸۵۱/۳۳۳/۶۳۰/۱                            فصل سوم: هزینه های سرمایه ای 

 ریال ۶۴۸/۲۵۷/۲۹۶                              فصل چهارم: هزینه های انتقالی 

 ریال ۵۸۳/۱۲۵/۱۹۴                                              مازاد درآمد بر هزینه

 ریال ۷۹۰/۳۳۷/۸۰۰/۵۱نشانی و خدمات ایمنی به مبلغ سازمان آتش  ۹۶جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال  -۷-۳

 ریال ۰۸۹/۵۳۱/۲۵۹/۴۸سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با مبلغ  ۹۶جمع کل هزینه ها در تفریغ بودجه سال  *

 ریال ۵۳۱/۸۰۲/۱۶۷/۴۱                                 فصل اول: هزینه های پرسنلی 

 ریال ۰۹۴/۴۸۰/۱۳۵/۵                                   فصل دوم: هزینه های اداری 

 ریال ۹۹۹/۲۰۵/۸۵۵                            فصل سوم: هزینه های سرمایه ای 

 ریال ۴۶۵/۰۴۲/۱۰۱/۱                              فصل چهارم: هزینه های انتقالی 

 ریال ۷۰۱/۸۰۶/۵۴۰/۳                                              مازاد درآمد بر هزینه

 ریال ۷۰۳/۳۲۲/۳۹۳/۲۴سازمان پارکها و فضای سبز به مبلغ  ۹۶جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال  -۷-۴



 ریال ۶۴۵/۲۷۳/۰۷۹/۲۳سازمان پارکها و فضای سبز به مبلغ  ۹۶جمع کل هزینه ها در تفریغ بودجه سال  *

 ریال ۰۵۱/۲۴۴/۴۷۱/۱۱                                 فصل اول: هزینه های پرسنلی 

 ریال ۷۷۰/۷۲۴/۶۴۵/۹                                   فصل دوم: هزینه های اداری 

 ریال ۰۰۰/۸۶۸/۹۱۹                            فصل سوم: هزینه های سرمایه ای 

 ریال ۸۲۴/۴۳۶/۰۴۲/۱                              فصل چهارم: هزینه های انتقالی 

 ریال ۰۵۸/۰۴۹/۳۱۴/۱                                              مازاد درآمد بر هزینه

 ریال ۰۰۰/۵۰۶/۷۵۴/۵۷سازمان حمل و نقل و بار و مسافر به مبلغ  ۹۶جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال  -۷-۵

 ریال ۰۰۰/۵۸۰/۴۵۴/۵۶به مبلغ  ۹۶جمع کل هزینه ها در تفریغ بودجه سال  *

 ریال ۰۰۰/۵۲۴/۹۵۰/۲۸                                 فصل اول: هزینه های پرسنلی 

 ریال ۰۰۰/۵۴۲/۷۲۷/۱۴                                   فصل دوم: هزینه های اداری 

 ریال ۰۰۰/۹۷۴/۸۳۵                            فصل سوم: هزینه های سرمایه ای 

 ریال ۰۰۰/۵۴۰/۹۴۰/۱۱                              ینه های انتقالی فصل چهارم: هز

 ریال ۰۰۰/۹۲۶/۲۹۹/۱                                              مازاد درآمد بر هزینه

سازمان مدیریت پسماند به نسبت  ۹۶ریال تفریغ بودجه سال  ۸۰۸/۱۲۰/۶۹۷/۷۸جمع کل درآمد در سه ردیف درآمدی  -۷-۶

 سهم شهرداری بجنورد ۵۱%

سازمان مدیریت پسماند به مبلغ  ۹۶سهم شهرداری بجنورد تفریغ بودجه سال  %۵۱جمع کل هزینه ها به نسبت  *

 ریال ۸۴۹/۵۳۳/۳۱۰/۶۷

 ریال ۰۱۲/۶۸۳/۳۲۱/۴۸                                 فصل اول: هزینه های پرسنلی 

 ریال ۷۳۶/۱۷۱/۵۵۸/۱۱                                   فصل دوم: هزینه های اداری 

 ریال ۰۰۰/۹۱۸/۳۸۲                            فصل سوم: هزینه های سرمایه ای 

 ریال ۱۰۱/۷۶۱/۰۴۷/۷                              فصل چهارم: هزینه های انتقالی 

 ریال۹۵۹/۵۸۶/۳۸۶/۱۱                                              مازاد درآمد بر هزینه

شهرداری درخصوص اصالحیه تبصره بیست و دوم آیین نامه و دستورالعمل  ۱۲/۳/۹۷مورخ  ۲۲۳۹۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۸

تجدید نظر در ۱۰۰بدوی و ماده ۱۰۰، ماده ۷۷با موضوع تعیین حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده  ۹۷اجرایی بودجه سال 

کمیسیون برنامه و بودجه و  ۸/۳/۹۷مورخ  ۴۵صورتجلسه شماره  ۱ی و تبادل نظر و پیرو بند جلسه مطرح، شورا ضمن بررس

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری مقرر نمود  ۲۲/۳/۹۷مورخ  ۴۶صورتجلسه شماره  ۴سرمایه گذاری و با عنایت به بند 

ریال و کمیسیون  ۰۰۰/۱۲۰گرفتن کف برای هر پرونده تجدید نظر بدون در نظر  ۱۰۰بدوی و ماده  ۱۰۰برای کمیسیونهای ماده 

مبلغ تعیین شده در نظر گرفته  %۵۰ریال و حق الجلسه دبیر کمیسیون هر جلسه به ازای  ۰۰۰/۰۰۰/۱برای هر جلسه  ۷۷ماده 

 .شود، اعالم موافقت نمود

برای شهرداری و کلیه دستگاههای  موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن ۹۰رعایت ماده  -۹

 .ذینفع الزم االجراست


