
  دوره پنجن ضوراي اسالهي ضهز بجنورد29/2/98 هورخ 90  صورتجلسه ضواره

 ضٍظ یىطٌثِ هَضخ 11:00پیطٍ زػَت لثلی اظ اػضای هحتطم ضَضای اسالهی ضْط تجٌَضز، جلسِ ضسوی ساػت 

هجیس آغاظ ٍ سپس ًایة ...  زض هحل سالي جلسات ضَضا تطىیل ضس، جلسِ تا تالٍت آیاتی چٌس اظ والم ا29/2/98

تثطیه ٍالزت تا سؼازت حضطت اهام حسي هجتثی )ضییس ضَضا ضوي ذیط همسم تِ حاضطیي ٍ گطاهیساضت ایام ّفتِ 

ضا لطائت ٍ پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط تصویواتی تططح ...( ًاهِ ّا، وویسیًَْا ٍ )زستَض جلسِ  (ٍ ضٍظ اضتثاعات (ع)

 :شیل اتراش گطزیس

 ضْطزاضی زضذصَظ ٍاگصاضی لطاضزاز ظتالِ تطزاضی تِ ساظهاى پسواًس 15/2/98 هَضخ 14726/10/98ًاهِ ضواضُ  -1

 ضیال تا تَجِ تِ ایٌىِ 000/350/572/66 اظ عطیك تطن تططیفات تِ هثلغ 1398استاى اظ اتتسای اضزیثْطت هاُ سال 

تطىیل ساظهاى هسیطیت پسواًس ضْطزاضی تجٌَضز تِ صَضت ساظهاى هستمل اظ استاى زض حال ضىل گیطی هی تاضس، 

 وویسیَى 17/2/98 هَضخ 101 صَضتجلسِ ضواضُ 2زض جلسِ هغطح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط ٍ تِ استٌاز تٌس 

 هثٌی تط ایٌىِ ضْطزاضی زض ّط ظهاى وِ " هَافمتٌاهِ 7تطًاهِ، تَزجِ ٍ سطهایِ گصاضی ٍ هططٍط تِ ایٌىِ تطاتط هازُ 

صالح تساًس لطاضزاز هَضز ًظط ضا فسد ًوایس ٍ عطف لطاضزاز حك ّیچگًَِ اػتطاض ٍ ازػای حمَلی ًسثت تِ هَضَع ضا 

 . ، اػالم هَافمت ًوَز"ًرَاّس زاضت

 هاِّ زٍم سال 6 ضْطزاضی زضذصَظ اضائِ گعاضش جاهغ زضآهس ٍ ّعیٌِ 11/1/98 هَضخ 2697/10/98ًاهِ ضواضُ  -2

 ضْطزاضی ٍ ساظهاًْای تاتؼِ ٍ ضَضای اسالهی ضْط زض جلسِ هغطح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط ٍ تا تَجِ تِ 97

 28/2/98 هَضخ 103 صَضتجلسِ ضواضُ 2تططیح گعاضش هصوَض تَسظ هسیطاى هالی ضْطزاضی ٍ تِ استٌاز تٌس 

 ضْطزاضی تجٌَضز ضا تصَیة ٍ 1397وویسیَى تطًاهِ، تَزجِ ٍ سطهایِ گصاضی، زضآهس ٍ ّعیٌِ ضص هاِّ زٍم سال 

 آییي ًاهِ اجطایی تطىیالت، اًتراتات زاذلی ٍ اهَض هالی ضَضاّای اسالهی ضْطّا هصَتِ 18همطض ضس تِ استٌاز هازُ 

تططح  (هحلی)ّیأت هحتطم ٍظیطاى، یه ًسرِ اظ آى جْت آگاّی ٍ تٌَیط افىاض ػوَهی زض ضٍظًاهِ ّای وثیطاالًتطاض 

 .شیل هٌتطط ًوایٌس

  ضهزداري بجنورد1397گشارش جاهع درآهد و هشینه ضص هاهه دوم سال  

 آئیي ًاهِ اجطایی تطىیالت، اًتراتات زاذلی 18 لاًَى ضَضاّای اسالهی ضْط ٍ ضٍستا ٍ هازُ 80 هازُ 10تِ استٌاز تٌس 

ٍ اهَض هالی ضَضاّای اسالهی ضْطّا هصَب ّیأت هحتطم ٍظیطاى، گعاضش ػولىطز زضآهس ٍ ّعیٌِ ضص هاِّ زٍم سال 

 ضْطزاضی ٍ ضَضای اسالهی ضْط تجٌَضز وِ تِ تأییس ضَضا ضسیسُ جْت آگاّی ٍ تٌَیط افىاض ػوَهی تِ ضطح شیل 97

 .هی گطزز اػالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 (اضلام تِ ضیال)

 ردیف
بودجه هصوب یکساله 

97 

بودجه هصوب 

ضص هاهه دوم 

 97سال 

جوع کل وصولي ضص 

 97هاهه دوم سال 

افشایص درآهد 

وصولي در ضص 

 97هاهه دوم سال 

درصد 

وصولي 

ضص هاهه 

دوم نسبت 

به بودجه 

هصوب 

ضص هاه 

دوم سال 

97 

1 000/000/517/647/1 000/500/758/823 915/393/238/284/1 915/893/479/460 156 

  

 ردیف
توسیع درآهدهاي وصولي ضص هاهه دوم 

 97سال 
 هبلغ وصولي

جوع کل وصولي ضص هاهه دوم 

 97سال 

 0 جطائن ضاًٌسگی 1

943/928/993/118 

 زضصس 9

 000/000/910/6 توله زاضایی ّا 2

3 
اضظش افعٍزُ آالیٌسگی ٍ اضظش افعٍزُ حطین 

 ضْط
0 

 943/928/083/112  هالیات تط اضظش افعٍز38ُهازُ  4

 972/464/244/165/1    زضصس 91 972/464/244/165/1 (هٌاتغ زاذلی)سایط ػَاضضات ٍصَلی  5

 915/393/238/284/1 915/393/238/284/1 جوع کل

  

 جذب ضده  هاهه دوم6بودجه  بودجه ساالنه ضزح هشینه

درصد جذب نسبت 

به بودجه ضص هاهه 

 97دوم 

 107 810/225/030/83 000/124/783/77 000/248/566/155 ٍظیفِ ذسهات ازاضی

 113 962/116/985/307 000/876/136/272 000/752/273/544 ٍظیفِ ذسهات ضْطی

ٍظیفِ 

ػوطاى 

 ضْطی

 120 149/945/648/480 000/000/080/400 000/000/160/800 هٌاتغ زاذلی

توله 

زاضاییْای 

 سطهایِ ای

000/000/517/147 000/500/758/73 000/000/910/6 9 



 103 149/945/558/487 000/500/838/473 000/000/677/947 جوغ

 107 921/287/574/878 000/500/758/823 000/000/517/647/1 جوع کل

 :توضیحات

 . زضصس هی تاضس9 ًسثت تِ ول ّعیٌِ ّا 97ّعیٌِ ٍظیفِ ذسهات ازاضی زض ضص هاِّ زٍم سال  -1

 . زضصس است35 ًسثت تِ ول ّعیٌِ ّا 97ّعیٌِ ٍظیفِ ذسهات ضْطی زض ضص هاِّ زٍم سال  -2

 ًسثت تِ ول  97زض ضص هاِّ زٍم سال  (توله زاضاییْای سطهایِ ای+ هٌاتغ زاذلی )ّعیٌِ ٍظیفِ ػوطاى ضْطی  -3

  زضصس هی تاضس55ّعیٌِ ّا 

لصا زض پایاى سال پس اظ .  ضْطزاضی تجٌَضز تْیِ ضسُ است 97هَاضز فَق تط هثٌای گعاضضْای ضص هاِّ زٍم سال  -5

 . تَسظ حساتطساى ضسوی ضَضای اسالهی ضْط تجٌَضز، تطضسی ٍ لغؼی ذَاّس ضس97اضائِ تفطیغ تَزجِ سال 

 :زضآهس ٍ ّعیٌِ ّای ضَضای اسالهی ضْط تجٌَضز تِ ضطح شیل اضائِ هی گطزز -6

 .هی تاضس ریال 000/000/004/5 ٍاضیعی ضْطزاضی، حساب هاظاز اًتمال اظ سال لثل، هثلغ: زضآهس ضَضا ضاهل (الف

 580/093/663/4  ضزیف تَزجِ تؼطیف ضسُ است، هثلغ11ّعیٌِ ّای ازاضی ٍ جاضی وِ زض : ّعیٌِ ضَضا ضاهل (ب

 .است ریال

 ضْطزاضی زضذصَظ ّعیٌِ وطز اًجام اهَض ػوطاًی، ذسهات ضْطی، 28/2/98 هَضخ 20050/10/98ًاهِ ضواضُ  -3

ذسهات تطافیىی ٍ سایط ذسهات تصَضت ػلی الحساب زض گلستاى ضْط ٍ اظ عطفی تا تَجِ تِ صَضتجلسِ تحَیل ٍ تحَل 

 فی هاتیي ضْطزاضی ٍ ضاُ ٍ ضْطساظی ٍ استاًساضی ذطاساى ضوالی ٍ پازاض ًوَزى اػتثاض هَضز ًیاظ تِ 14/2/98هَضخ 

 ضْطزاضی زض جلسِ هغطح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط ٍ 98 ضیال زض هتون تَزجِ سال 000/000/150/126هثلغ 

 28/2/98 هَضخ 103 صَضتجلسِ ضواضُ 3تا تَجِ تِ تحَیل ٍ تحَل گلستاى ضْط تِ ضْطزاضی ٍ تِ استٌاز تٌس 

 .وویسیَى تطًاهِ، تَزجِ ٍ سطهایِ گصاضی، تا زضذَاست ضْطزاضی اػالم هَافمت ًوَز

 لاًَى تطىیالت، 80 هازُ 30 ازاضی هالی ضَضا زضذصَظ اجطای تٌس 28/1/98ش هَضخ /165/5/98ًاهِ ضواضُ  -4

 ضْطزاضی تجٌَضز 1397ٍظایف ٍ اًتراتات ضَضاّای وطَض هثٌی تط اًتراب حساتطس تطای حساتطسی اسٌاز هالی سال 

ٍ ساظهاًْای ٍاتستِ ٍ ضَضای اسالهی ضْط تجٌَضز اظ عطیك آگْی فطاذَاى تا هَسسات حساتطسی زاضای ضتثِ یه زض 

جلسِ هغطح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط ٍ تا تَجِ تِ اًجام فطایٌس لاًًَی تطاتط زستَضالؼول اتالغی ٍظاضت هحتطم 

 وویسیَى تطًاهِ، تَزجِ ٍ سطهایِ گصاضی حساتطسی 28/2/98 هَضخ 103 صَضتجلسِ ضواضُ 8وطَض ٍ تِ استٌاز تٌس 

 ضا تا استؼالم لیوت اظ چْاض هَسسِ حساتطسی ٍاجس ضطایظ اًجام 97اسٌاز هالی ضْطزاضی ٍ ساظهاًْای ٍاتستِ زض سال 

 ضیال جْت اًؼماز 000/250/992پصیطفتِ وِ هَسسِ حساتطسی اضلام پَیا تا اػالم ووتطیي لیوت پیطٌْازی تِ هثلغ 

 .لطاضزاز تا ضَضای اسالهی ضْط، اػالم هَافمت ًوَز

 هَسَم تِ ضَضاّای ضْط ٍ ضٍستای سطاسط وطَض ٍ تثصطُ ّای شیل آى تطای ضْطزاضی ٍ ولیِ 90ضػایت هازُ  *

 تٌس هصَتِ تِ تأییس اػضای هحتطم ضَضای اسالهی ضْط 5ایي صَضتجلسِ زض لالة ). زستگاُ ّای شیٌفغ الظم االجطاست

 (ضسیس

 .جلسِ تا شوط صلَات تط پیاهثط ػظین الطاى اسالم ذاتوِ یافت

 


