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 مصوبه
شهرداری شیراز درخصوو  دور ر روارو ا راس انواای اری از شوهرداری       63/8/44مورخ  677443/44الیحه شماره 

/  موورخ  3477/44 یژه پرداخت عوارض   هزینه خرماو   مطالبواو شوهرداریپ پوز از  دووث   ببوت اوه شوماره        
رحقوقی   امالک شورا اررسی   تصمیم رمینویون  دایرخایه شورا موضوع دررمینیون اریامه پ اودجه پ امو 64/8/44

یفر از اعضاء شوورا   11اا حضور 63/4/44در شصت   ششمین جلنه )عادی( علنی شورای اسالمی شهر شیراز مورخ 
 ادالحی قایون شوراها   اا ارثریت آراء   طی 84مطرح   منانر اه ماده 

 ماده  احره:
 5ری  یژه پرداخت عوارض   هزینه خرماو   مطالباو شهرداری شامل الیحه در ر رارو ا راس اناای اری از شهردا

 تبصره اه شرح ذیل تصویب گردیر: 4انر   
درراساای تأمین مالی پر ژه های شهری  همچنین ر یق اخشیرن اه اازارمن ن اه شهرداری شیراز اجازه داده  -1بند 

عوارضپ هزینوه خورماو   مطالبواو شوهرداریپ توا       می شود ینبت اه  اگذاری رارو ا راس اناای اری  یژه پرداخت
 .دردر ااشرایط ذیل اقرام یمایر 66میلیارد ریاث اا یرخ سود ماغیر )ر ز شمار(  444/5سقف 

 میلیارد ریاث می ااشر. 5تبصره: حراقل مبلغ جهت در ر رارو 
 موارد قاال اسافاده از رارو: -2بند 

روارو ا راس  » ل قاال اسافاده می ااشر   ام ان پرداخت  جه یقر اااوت  رارو موضوع این مصواه درفاً جهت موارد ذی
  جود یخواهر داشت.« اناای اری  یژه پرداخت عوارضپ هزینه خرماو   مطالباو شهرداری شیراز

 پرداخت عوارض در ر پر ایه   هزینه خرماو ساخاماییالف: 
 حقیقی   حقوقی دیگر( ب : پرداخت مطالباو اه شهرداری )ارهی داحب رارو یا هر شخص

 ج : خریر امالک شهرداری اا رعایت قوایین   مقرراو مراوطه
داحب رارو میاوایر دفعااً یا اه تنا ب از ارزش راروپ موارد فوس الذرر اسافاده   یا  جهوی اوه آن  اریوز     -1تبصره 
 یمایر.

ه رارو شناسایی معابر   یا  ریل قایویی ایشان موی توایور   جهت پرداخت عوارض تنها داحب رارو اا ارائ -6تبصره 
 از خرماو رارو جهت پرداخت ارهی خود یا دیگری اسافاده یمایر.

محاسبه عوارض   هزینه خرماو جهت تهاتر اا رارو ا راس اناای اری  یژه پرداخوت عووارض    خورماو     -6تبصره 
 شهرداری شیراز اراار یرخ ر ز پرداخت خواهر اود.

 امایازاو ماعلقه اه رارو  -3د بن
 اه رارو ا راس اناای اری موضوع این مصواه یرخ اهره ر ز شمار ار مبنای فرموث ذیل اعطا می گردد:

 یرخ اهره ر ز شمار =مبلغ رارو ا راس اناای اری ×  مرو اه ر ز×  66  
                                   144       635 

ر ز اهوره   1544ر ز موی ااشور   اوه ایشوار از      1544مورد محاسبه در فرموث ااال  "اه ر ز مرو"حرارثر  -1تبصره 
 تعلق یمی گیرد.

 44این مصواه ارای ا لین اار 5حراقل مرو زمان الزم جهت ارخورداری از امایازاو پرداخت یقری طبق انر   -6تبصره 
 ر ز می ااشر.

 اسبه می شود ایاهای هرماه اه موجودی رارو اضافه خواهر گردیر.اهره ای ره  فق فرموث فوس الذرر مح  -6تبصره 
 ام ان پرداخت  جه یقر ااات رارو ا راس اناای اری موضوع این مصواه  جود یخواهر داشت. -4بند 
پرداخت از طریق این رارو اه منزله پرداخت یقری می ااشر   عال ه ار امایازاو مذرور در این مصواه از تمامی  -5بند 
 زایای پرداخت یقری ر ز پرداخت ارخوردار می ااشر./شم

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

 استحضار جهت شورا حقوقي مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
 سوابق در درج جهت بايگاني  - 
 طيبي: كننده اقدام  - 

 
  

 « ی ایاای  حمایت از کاال »

 تعالی انمه


