
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۲۰/۸/۹۷ مورخ ۶۴ صورتجلسه شماره

با  ۱۲:۰۰ساعت  ۲۰/۸/۹۷پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

حضور حجت االسالم و المسلمین جناب آقای آسوده مدیرکل محترم اداره اوقاف و امور خیریه استان به همراه معاونین در محل 

 .سالن جلسات شورا تشکیل گردید

ا تالوت چند از کالم ا... مجید شروع، سپس آقای مهدی محمدی رییس شورای اسالمی شهر بجنورد ضمن خیر ابتدا جلسه ب

دهه وقف( را گرامی  -مقدم به میهمانان دعوت شده و همچنین اعضای حاضر در جلسه مناسبتهای ایام هفته )ماه ربیع االول

خصوص سنت حسنه وقف توضیحاتی بیان داشتند و در ادامه داشته و صحبتهایی را پیرامون اهمیت وقف و فرهنگ عمومی در

از میهمانان دعوت شده به جلسه درخواست ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه وقف را به جلسه را نمودند. آقای 

های در دست اقدام حجت االسالم و المسلمین جناب آقای آسوده با ارائه گزارشی مبسوطی از فعالیتهای انجام شده و برنامه 

اداره اوقاف و امور خیریه استان را تشریح و از همکاری و تعامل خوب مدیریت شهری با اداره اوقاف و امور خیریه استان تقدیر 

 .و تشکر نموده و در ادامه خواستار همکاری و همیاری بیشتر در جهت ارتقاء تعامالت فرهنگ وقف در شهر و استان را شدند

ز گزارش مدیرکل محترم اداره اوقاف و امور خیریه استان، اعضای محترم شورای اسالمی شهر هر کدام بطور در ادامه پس ا

جداگانه به نقطه نظرات خود درخصوص مسایل فرهنگ وقف در شهر و استان پرداخته و مطالبی را در این خصوص مطرح 

ده و تشکر و قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه نمودند. در پایان رییس شورا ضمن جمع بندی مطالب و مسایل مطرح ش

های مختلف فرهنگی و فرهنگ وقف اظهار امیدواری کردند بتوانند با همکاری و تعامل صورت گرفته با مدیریت شهری در جهت 

 .توسعه فرهنگی، وقف و امور خیریه برای شهروندان قدمهای موثری برداشته شود

 .اع شده به جلسه رسمی، پس از طرح بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیددر ادامه جلسه نامه های ارج

شهرداری  ۹۷ماهه اول سال  ۶شهرداری درخصوص گزارش جامع درآمد و هزینه  ۱۵/۷/۹۷مورخ  ۶۲۵۴۶/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

 ۹/۸/۹۷مورخ  ۶۶صورتجلسه شماره  ۲د بند و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استنا

شهرداری بجنورد ضمن  ۱۳۹۷کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 

آیین نامه ۱۸قانون شوراهای اسالمی شهر و روستا و ماده  ۸۰ماده  ۱۰اعالم موافقت، مقرر شد گزارش مربوطه به استناد بند 

جرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها مصوبه هیات محترم وزیران، جهت آگاهی و تنویر افکار ا

 .عمومی بشرح جدول ذیل از طریق روزنامه محلی منتشر گردد

 شهرداري بجنورد ۱۳۹۷گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 

آئین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور  ۱۸شوراهای اسالمی شهر و روستا و ماده  قانون ۸۰ماده  ۱۰به استناد بند 

شهرداری و  ۹۷مالی شوراهای اسالمی شهرها مصوب هیأت محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 

         افکار عمومی به شرح ذیل اعالم می گردد. شورای اسالمی شهر بجنورد که به تأیید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر

 



 )ریال به ارقام)                                                                                      

 ردیف
بودجه مصوب 

 ۹۷یکساله 

بودجه مصوب 

شش ماهه اول 

 ۹۷سال 

جمع کل وصولي 

شش ماهه اول 

 ۹۷سال 

هش درآمد افزایش یا کا

وصولي در شش ماهه 

 ۹۷اول سال 

درصد وصولي 

شش ماهه 

اول نسبت به 

بودجه مصوب 

شش ماه اول 

 ۹۷سال 

۱ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ۱۸۳/۳۹۶/۲۸۱/۵۰۸ ۸۱۷/۶۰۳/۷۱۸/۲۴۱- ۶۸ 

  

 ردیف
توزیع درآمدهاي وصولي شش ماهه اول 

 ۹۷سال 
 مبلغ وصولي

جمع کل وصولي شش ماهه اول 

 ۹۷سال 

 ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۱/۵ جرائم رانندگی ۱

۰۰۰/۶۱۴/۸۱۷/۲۳۹ 

 درصد ۴۷

 ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۲/۱۰۰ تملک دارایی ها ۲

 ۰ ارزش افزوده آالیندگی و ارزش افزوده حریم شهر ۳

 ۰۰۰/۶۱۴/۵۹۴/۱۳۳ مالیات بر ارزش افزوده ۳۸ماده  ۴

 ۱۸۳/۷۸۲/۴۶۳/۲۶۸    درصد ۵۳ ۱۸۳/۷۸۲/۴۶۳/۲۶۸ (سایر عوارضات وصولی )منابع داخلی ۵

 ۱۸۳/۳۹۶/۲۸۱/۵۰۸ ۱۸۳/۳۹۶/۲۸۱/۵۰۸ جمع کل

  

 

 

 

 



 جذب شده ماهه اول ۶بودجه  بودجه ساالنه شرح هزینه

درصد جذب 

نسبت به 

بودجه شش 

ماهه اول 

۹۷ 

 ۷۷ ۷۷۶/۴۴۰/۵۶۵/۶۰ ۵۰۰/۴۲۴/۸۰۴/۷۸ ۰۰۰/۸۴۹/۶۰۸/۱۵۷ وظیفه خدمات اداری

 ۷۹ ۶۰۵/۶۹۹/۲۵۷/۱۸۹ ۵۰۰/۵۷۵/۳۸۰/۲۳۹ ۰۰۰/۱۵۱/۷۶۱/۴۷۸ وظیفه خدمات شهری

وظیفه 

عمران 

 شهری

 ۴۵ ۱۲۵/۶۸۷/۱۱۴/۱۹۶ ۰۰۰/۰۰۰/۸۱۵/۴۳۱ ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰/۸۶۳ منابع داخلی

تملک داراییهای 

 سرمایه ای
۰ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۳/۱۰۶ ۱۰۰ 

 ۷۰ ۱۲۵/۶۸۷/۳۳۷/۳۰۲ ۰۰۰/۰۰۰/۸۱۵/۴۳۱ ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰/۸۶۳ جمع

 ۷۴ ۵۰۶/۸۲۷/۱۶۰/۵۵۲ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ جمع کل

 :توضیحات

 .درصد می باشد ۱۱نسبت به کل هزینه ها  ۹۷هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه اول سال  *

 .درصد است ۳۴نسبت به کل هزینه ها  ۹۷ت شهری در شش ماهه اول سال هزینه وظیفه خدما *

نسبت به کل هزینه ها   ۹۷هزینه وظیفه عمران شهری )منابع داخلی + تملک داراییهای سرمایه ای( در شش ماهه اول سال  *

 درصد می باشد ۵۵

 .درصد می باشد ۱۱۱ش ماهه نسبت به درآمد وصولی ش ۹۷ سال اول ماهه شش  جمع هزینه های منابع داخلی *

شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ  ۹۷موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه اول سال  *

 .توسط حسابرسان رسمی شورای اسالمی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد ۹۷بودجه سال 

 :جنورد به شرح ذیل ارائه می گردددرآمد و هزینه های شورای اسالمی شهر ب *

 .ریال می باشد ۶۱۰/۸۰۰/۸۱۵/۳الف( درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 

 .ریال است ۲۰۰/۲۰۶/۰۳۹/۳ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ  ۱۱ب( هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 



 ۴۱۰/۵۹۴/۷۸۸مبلغ  ۹۷های جاری شورا شامل: موجودی بانک ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه اول سال ج( مانده دارایی 

 .ریال می باشد

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های  ۹۰رعایت ماده  -۲

 .ذینفع الزم االجرا است

 .ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت با ۱۶جلسه ساعت 


