
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 11/10/99مورخ  181شماره  فوق العاده صورتجلسه رسمي
سومی  هماهنگی و دعوتپیرو  هور ر نوورد  لل اواد  قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بج روز  8:30سواع  فوو  اع

 شورا تشکیل گردید. للهاتدر محل ساعن  11/10/99مورخ  پنجشنبر

هور   للهر با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای بهمن لباری ضمن خیر مقدم بر حاضرین در لل

نوورد  تورم بج شوهردار مح عوی  تورم کر با حضور مهمان دعوت شد  بر للهر آقای مهندس هادی زار اواویین مح نوین و م و همچ

 مطرح یمودید.  وضوع للهربا مگرامیداش  مناسبتهای ایام هفتر  مواردی را 

فرایند یحو  تهیر و تدوین دفترچر عوارض و ارزش ماامالتی در ادامر آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد ییز گزارشی از  

 بر للهر ارائر یمودید. 1400تارفر عوارض سال 

یول  پس از یامر فرمایداری و شهرداری محترمقرائ  طرح و در ادامر ریاس  شورا با  بررسی و تبادل یظر  تصمیماتی بشرح ذ

 اتخاذ گردید:

یوداری 9/10/99مورخ  2783/1/4121یامر شمار   -1 ظور فرما عوالم ی صوو  ا نود  درخ صوو  ب یور درخ تورم تطب یوات مح  12ه

  موضوع شهرداری 1400الیحر پیشنهادی ارزش ماامالتی تارفر عوارض سال با موضوع  23/9/99مورخ  178 صورتجلهر شمار 

نود از دداً در للهر مطرح  شورا پس از بررسی و تبادل یظر مج تورم عبارت شوهردار مح ضویحات  شومار   -1و تو مور  سوتناد یا بور ا

شومار   26/4/98مورخ  5778/32/41 مور  سو   و یا شوماعی یپیو سوان  مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها استایداری خرا

شومار   مدیرکل محترم بریامر ریزی و 28/3/98مورخ  14741 مور  سوتناد یا بور ا شوور و  بودلر سازمان شهرداریها و دهیاریهای ک

مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هیچگویر اعزامی  16/11/97مورخ  58296

سو    مبنی بر استفاد  از دفترچر ارزش ماامالتی در تارفر عوارض محلی شهرداریها بر لز عوارض یودارد یپیو  -2یوسازی ولود 

در ارزش منطقر ای امالک استفاد  یمود  اید.  pبر لای  jطبر استاالم از شهرداری بیرلند و قزوین بشرح مهتندات پیوس  از 

بوود  و  64دفترچر ارزش ماامالتی امالک موضوع ماد   -3 اصالحی قایون ماعیات مهتقیم صرفاً مالک اخذ ماعیات یقل و ایتقال 

نوورد ی شوهرداری بج اوامالتی  عووارض ارزش م بور Tبر صورت بلوکی ارزش گذاری شد  در صورتیکر در دفترچر محاسبر تارفر    

سوال  13مبنای ماابر مولود در هر بلوک قیم  گذاری شد  کر بر عداع  بهیار یزدیک می باشد بطور مثال: برای بلوک   98در 

شوهید  64در دفترچر ارزش ماامالتی امالک موضوع ماد   بوان  حدفاصل چهاررا  مخابرات تا کوچر شهید کریمی یبریجی  و خیا

جواری  000/326/1بهشتی تا میدان شهید بصورت یک بلوک دید  شد  و ارزش منطقر ای برای مهکویی   000/989/1ریال  ت

اوامالریال قید شد  در صورتیکر  200/591/1ریال و اداری  شوهرداری در دفترچر محاسبر تارفر عوارض ارزش م بورای   Tیتی 

خرداد بصورت تفکیک ماابر تاریف و  15بر آدرس حدفاصل چهاررا  مخابرات تا میدان شهید و میدان کارگر تا میدان  21قطار 

شوهرداری  000/419ریال تا  000/31قیم  گذاری شد  کر بین  چور  مو  در دفتر بواالترین قی ریال ارزش گذاری شد  اس  کر 

مواد  حدود یک چهارم قیم  ب ضووع  موالً  64لوک در دفترچر ارزش ماامالتی مو نوی ع بوود یا هود  نوای  4خوا چور مب بور دفتر برا

قایون ماعیاتهای  64دفترچر ارزش ماامالتی موضوع ماد   -4محاسبات ارزش ماامالتی شهرداری خواهد بود. یمهتندات پیوس   

مواد  مهتقیم ماموالً در پایان بهمن ما  هر سال تایین و در سال آتی له یوک  صور     الرا ابالغ می گردد در صورتیکر طبر تب

بهمن ما  سال لاری فرایند تهیر و تدوین تارفر عوارضات و  15قایون ماعیات بر ارزش افزود  شهرداری می بایه  حداکثر تا  50

صوو موالً ت کور ع یود  موومی یما عوالم ع خوذ و ا چور ارزش تصویب شورای اسالمی شهر و تائید هیأت تطبیر فرمایداری را ا یب دفتر

هور  64ماامالتی موضوع ماد   قایون ماعیاتهای مهتقیم باد از فرایند اعالم عمومی تارفر عوارضات شهرداری خواهد بود. صورتجل

موومی  14بر پیوس  می باشد کر عمالً  64اعضای تایین ارزش گذاری ارزش ماامالتی ماد   29/11/1397 عوالم ع اود از ا روز ب

 س .شهرداری ایجام شد  ا

بورهیات محترم تطبیر  درخصو  اعالم یظر فرمایداری 9/10/99مورخ  2783/1/4121یامر شمار   -2 نوی  ظور در  مب یود ی تجد

طورح   23/9/99مورخ  178 صورتجلهر شمار  12بند موضوع  تارفر های دفترچر عوارض محلی شهرداری هور م جودداً در لل   م



عوالم شورا پس از بررسی و تبادل یظر  یول ا شورح ذ با اعمال یظر فرمایداری محترم با حذف و اصالحات در تارفر های مورد یظر ب

 موافق  یمود.

    11منتقل شد بر تارفر  37تارفر  -3  یحذف   38تارفر  -2  یحذف   40تارفر  -1

 یاصالح  28و 25  24  22  15  14  13  7  5تارفر های  -6یحذف     15تارفر  -15  یحذف  32تارفر  -4
 

 

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمر یاف . 11:00للهر ساع    
 


