
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۱۸/۹/۹۷مورخ  ۶۷صورتجلسه شماره 

محل سالن جلسات  در ۱۸/۹/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۲:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت      

شت ایام هفته دستور رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز و سپس 

 :جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید

ضرت جواد فی مابین شهرداری و سپاه ح ۱۲/۸/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۸/۹/۹۷مورخ  ۸۰۷۷۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

 ۲۷/۱۳۷۴ متری جنوب دهکده مقاومت که با مساحت ۲۰ ع( به نمایندگی آقای اسماعیل حاتمی مبنی بر عقب نشینی ملک در خیاباناالئمه)

ورا پس از بررسی شمترمربع واقع شده در مسیر میباشد، درخواست تعیین تکلیف و خسارت بر مبنای کارشناسی را دارد که موضوع در جلسه مطرح، 

ابط و مقررات شهرسازی وجه به کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوو تبادل نظر با ت

 .با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

مطرح، شورا  محترم در خصوص درخواست مجوز افتتاح حساب در بانک قوامین در جلسهشهرداری  ۱۸/۹/۹۷مورخ  ۸۰۹۳۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

 .موافقت نمود شورا با درخواست شهرداری اعالم ۱۱/۹/۹۷مورخ  ۶۶صورتجلسه شماره  ۵پس از بررسی و تبادل نظر مشروط به رعایت مفاد بند 

زمان آتش نشانی یه بودجه شهرداری و سازمان حمل و نقل و ترافیک و ساشهرداری در خصوص اصالح ۱۱/۹/۹۷مورخ ۷۸۴۲۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

ون برنامه بودجه کمیسی ۱۱/۹/۹۷مورخ  ۷۰صورتجلسه شماره ۱۱و خدمات ایمنی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

هت ریال به ج ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۱۴۴ردیف با مبلغ  ۴۱بشرح جدول ذیل در شهرداری و سازمانهای تابعه  ۹۷و سرمایه گذاری با اصالحیه بودجه سال 

 .ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

 

 بودجه اصالحی مبلغ کاهش افزایش  مبلغ بودجه مصوب کل عنوان پروژه کد پروژه

۳۰۱۰۳۰۰۰۰۵ 
پروژه مطالعه و بازنگری طرح 

 شهر سطحی آبهای  دفع و هدایت  جامع
۱،۶۰۰،۰۰۰ - ۱،۶۰۰،۰۰۰ - 

۳۰۱۰۳۰۰۰۰۸ 

پروژه مشاوره و نظارت تخصصی 

تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات 

جهت احداث و رفع معارضات پروژه های 

 عمرانی

۴۰۰،۰۰۰ - ۴۰۰،۰۰۰ - 

۳۰۱۰۳۰۰۰۱۰ 

پروژه مطالعه کانال خیابان شریعتی از 

میدان  خیابان صفا تا میدان شهیدو

 کارگر

۸۰۰،۰۰۰ - ۸۰۰،۰۰۰ - 

۳۰۱۰۳۰۰۰۱۲ 
پروژه بازنگری طرح تفضیلی بافت میانی 

 شهر بجنورد
۲،۰۰۰،۰۰۰ - ۲،۰۰۰،۰۰۰ - 



۳۰۳۰۱۰۰۰۰۶ 
پروژه موج تراشی آسفالت معابر سطح 

 شهر
۶۰۰،۰۰۰ - ۶۰۰،۰۰۰ - 

۳۰۳۰۱۰۰۰۱۱ 
پروژه تکمیل مسیر شهرک فرهنگیان 

 (...)مسیر پیاده و دوچرخه و
۱،۶۰۰،۰۰۰ - ۱،۶۰۰،۰۰۰ - 

۳۰۳۰۱۰۰۰۱۴ 
پروژه بهسازی خیابان شهید رجائی )راه 

 ( حمزانلو
۱،۶۰۰،۰۰۰ - ۱،۶۰۰،۰۰۰ - 

۳۰۳۰۱۰۰۰۱۷ 
متری جوادیه به طرف  ۳۲ تکمیل  پروژه

 (کوی امام هادی )ع
۸۰۰،۰۰۰ - ۸۰۰،۰۰۰ - 

۳۰۴۰۱۰۰۰۰۱ 
پروژه احداث ساختمان آتش نشانی در 

 گیانشهرک فرهن
۴۰۰،۰۰۰ - ۴۰۰،۰۰۰ - 

 ۱۶،۷۰۰،۰۰۰ - ۹،۸۰۰،۰۰۰ ۶،۹۰۰،۰۰۰ پروژه تکمیل پارک دوبرار ۳۰۵۰۱۰۰۰۰۵

 ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ جمع کل

 ارقام به هزار ریال دو منطقه   بودجــه  اصالحیه

 پروژه کد پروژه
بودجه مصوب 

 کل

بودجه 

مصوب 

 منطقه دو

مبلغ 

 ایشافز
 مبلغ کاهش

بودجه 

اصالحی 

 منطقه دو

بودجه 

 اصالحی کل

۳۰۲۰۱۰۰۰۰۱ 

پروژه اجرای جوی ، جدول و کانیو 

 هدایت) شهر  در معابر سطح

 ( سطحی آبهای

۲۱،۵۸۰،۰۰۰ ۹،۳۸۰،۰۰۰ ۹۵۰،۰۰۰  ۱۰،۳۳۰،۰۰۰ ۲۲،۵۳۰،۰۰۰ 

۳۰۲۰۱۰۰۰۰۳ 

پروژه تعمیر و مرمت جوی ، جدول 

 شهر  و کانیو در معابر سطح

 ( سطحی آبهای دایته)

۲،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰  -۳۵۰،۰۰۰ ۱،۶۵۰،۰۰۰ ۲،۴۵۰،۰۰۰ 

۳۰۳۰۱۰۰۰۰۴ 
پروژه جدول گذاری معابر سطح 

 شهر
۷،۶۰۰،۰۰۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰  -۲۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۴۰۰،۰۰۰ 



۳۰۳۰۱۰۰۰۰۵ 
پروژه تعمیر و نگهداری 

 شهر سطح معابر  جدول
۲،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰  ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ 

۳۰۳۰۱۰۰۰۰۶ 
پروژه موج تراشی آسفالت معابر 

 ۰    ۰  سطح شهر

۳۰۳۰۱۰۰۰۰۹ 

 معابر بندی گذر  پروژه تکمیل

 بهشت پارک خانوادگی آرامگاه

 جاوید
 ۰    ۰ 

۳۰۳۰۲۰۰۰۰۱ 
 موزائیک مرمت و تعمیر  پروژه

 شهر سطح معابر فرش
۵،۶۰۰،۰۰۰ ۲،۴۰۰،۰۰۰ ۴۵۰،۰۰۰  ۲،۸۵۰،۰۰۰ ۶،۰۵۰،۰۰۰ 

۳۰۳۰۲۰۰۰۰۲ 
 سطح معابر  پروژه پیاده رو سازی

 شهر
۳۵،۵۰۰،۰۰۰ ۹،۵۰۰،۰۰۰ ۲۶۰،۰۰۰  ۹،۷۶۰،۰۰۰ ۳۵،۷۶۰،۰۰۰ 

۳۰۳۰۳۰۰۰۰۶ 
 رسالت چهارراه   پروژه تعریض پل

 ۰    ۰  ( بار میدان  )

۳۰۳۱۰۰۰۰۰۱ 
پروژه خرید رنگ و اجرای خط 

 ۰    ۰  کشی ترافیکی

۳۰۳۱۰۰۰۰۰۸ 
ژه اصالح هندسی پرو

 میادین،تقاطع ها ومعابر سطح شهر
۶،۸۸۰،۰۰۰ ۴،۴۸۰،۰۰۰ ۷۹۰،۰۰۰  ۵،۲۷۰،۰۰۰ ۷،۶۷۰،۰۰۰ 

۳۰۳۱۰۰۰۰۰۹ 

پروژه خرید تابلو خیابانی و کوچه و 

پارکی وپالک کوبی منازل سطح 

 شهر

۲،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰  ۶۵۰،۰۰۰ ۲،۲۵۰،۰۰۰ 

۳۰۵۰۱۰۰۰۰۹ 
ین و پروژه ایجاد فضای سبز میاد

 بلوارهای سطح شهر
۱،۱۵۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰  -۳۵۰،۰۰۰ ۰ ۸۰۰،۰۰۰ 

۳۰۵۰۱۰۰۰۱۰ 
پروژه نهال کاری و پرچین کاری 

 معابر سطح شهر
۸۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰  -۸۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ 



۳۰۵۰۱۰۰۰۱۳ 

پروژه خرید و تعمیر و نگهداری 

شبکه تاسیسات آب و برق و 

 مکانیکی

۲،۰۸۰،۰۰۰ ۵۶۰،۰۰۰  -۵۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰ ۱،۵۸۰،۰۰۰ 

۳۰۵۰۱۰۰۰۱۷ 
پروژه خرید بذر ، کود، سموم، گل 

 ، گیاه و گلدان
۲،۷۲۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۰۰  -۲۰۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰ ۲،۵۲۰،۰۰۰ 

۳۰۵۰۱۰۰۰۱۸ 

 و حفظ و الیروبی و تجهیز  پروژه

 های قنات و  ها چاه نگهداری

 شهر سطح

۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰  -۱،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۰۰،۰۰۰ 

 ۶،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۶۰۰،۰۰۰  ۸۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ با سازی سطح شهرپروژه زی ۳۰۵۰۴۰۰۰۰۳

۳۰۵۰۴۰۰۰۰۴ 
پروژه بهسازی و نوسازی مساجد 

 سطح شهر
۲۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰  -۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ 

۳۰۶ 
ایجاد اماکن و فضاهای "برنامه

 ۰ ۰   ۰  ورزشی تفریحی و توریستی

۳۰۷۰۱۰۰۰۱۱ 
 و ابنیه  پروژه تعمیرات و نگهداری

 شهری مبلمان و تاسیسات
۱۷،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۶۰۰،۰۰۰  -۲۰۰،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۱۷،۴۰۰،۰۰۰ 

۳۰۷۰۱۰۰۰۱۱ 
 و ابنیه  پروژه تعمیرات و نگهداری

 ۰ ۱،۶۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰-  ۱،۶۰۰،۰۰۰  شهری مبلمان و تاسیسات

 ۱۱۶,۸۱۰,۰۰۰ ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰- ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ ۱۱۶,۸۱۰,۰۰۰ جمع کل

 ارقام به هزار ریال ترافیک و نقل و حمل  حیه بودجه معاونتاصال

 مبلغ کاهش مبلغ افزایش بودجه مصوب کل پروژه کد پروژه
بودجه اصالحي 

 کل

۳۰۱۰۳۰۰۰۱۴ 

 ترافیکی های طرح برداری نقشه و  پروژه مطالعه

 میادین و تقاطعات و معابر و هندسی اصالح و

 شهر سطح

۱،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ 



 ۳،۰۰۰،۰۰۰ - ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ اجرای خط کشی وخرید رنگ ۳۰۳۱۰۰۰۰۰۱

۳۰۳۱۰۰۰۰۰۲ 
پروژه خرید واجرای تجهیزات ترافیکی وایمنی 

 ,سرعتگیر,گل میخ,استوانه ایمنی
۱،۲۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ - ۱،۹۰۰،۰۰۰ 

۳۰۳۱۰۰۰۰۰۳ 
پروژه خرید و نصب چراغ راهنمایی و تجهیزات 

 چراغها
۸۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ - ۱،۴۰۰،۰۰۰ 

 ۴۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ - ۲،۴۰۰،۰۰۰ پروژه اجرای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ۳۰۳۱۰۰۰۰۰۶

 ۸۰۰،۰۰۰ - ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ و مرکز کنترل ترافیکITS پروژه اجرای سیستم ۳۰۳۱۰۰۰۰۰۷

 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ جمع کل

 ارقام به هزار ریال ش نشانياصالحیه بودجه سازمان آت

 بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش مصوب  بودجه شرح ردیف کد پروژه

 ۴۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ هزینه آموزشی کارکنان ۶۲۰۰۵۰۶

 ۱۵۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۵۰،۰۰۰ هزینه آموزشی شهروندان ۶۲۰۰۵۱۴

 ۸۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ لوازم یدکی ماشین آالت ۶۲۰۰۷۰۳

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ هزینه های رفاهی پرسنل ۶۲۰۰۵۰۷

 ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰ جمع کل

 

 ۱۹تغییر نام کوچه امام محمد باقر اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران بجنورد درخصوص  ۵/۸/۹۷مورخ  ۳۰۰۲۰/۸۲۰/۱۸۴۹۳نامه شماره  -۴

شورای نامگذاری با  ۷/۹/۹۷صورتجلسه مورخ  ۲بالغت( به نام شهید محمد بهادر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل و به استناد بند )

 .درخواست اداره مذکور اعالم موافقت نمود

م شهید سید محمد یاد شهید و امور ایثارگران بجنورد درخصوص نامگذاری نااداره محترم بن ۹۷/۸/۲۶مورخ  ۳۰۰۲۰/۸۲۰/۱۹۸۴۵نامه شماره  -۵

صورتجلسه  ۴تناد بند را پس از بررسی و تبادل نظر و به اسشو مطرح، جلسه در مطهری باغ به موسوم اراضی جنوبی –سید حسین زاده در معبر شمالی

 .فقت نمودشورای نامگذاری با درخواست اداره مذکور اعالم موا ۷/۹/۹۷مورخ 



موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجرا  ۹۰رعایت ماده  -۶

 .است

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

  

 


