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 مصوبه

شهردار محترم شیراز، درخصوو  شکولیب شاشو اه مادیوائ دا وو   خوو         24/6/63مورخ  243224/63الیحه شماره 

موضوو    دشیرخانوه شوورا   22/6/63  موورخ  /3232/63شوه شوماره   پو  از  وووو   ت و      حساب شهرداری شویراز، 

علنوی  ( عوادی )در چهلموی  جلسوه    و کمیسیوئشررسی   شصمیکمیسیوئ شرنامه ، شودجه ، امورحقوقی  امالک شورا در

اوالحی قوانوئ   08نفر از اعضاء شورا مطرح   مستند شه ماده  22شا حضور 7/2/67شورای اسالمی شهر شیراز مورخ 

 شوراها ،   شا اکثری  آراء   طی 

 :ماده  احده

ایجاد اشتغاو زایوی از محوب      شه شهرداری اجازه داده می شود در راستای حفظ   ارشقای شوائ جذب درآمدهای عمومی

مکوق های مالی   اداری شرای آئ دسته از مادیانی که دارای سواشق مث   در پرداخ  های موالی   آئ دسوته از   ایجاد 

ان وه سازائ در سطح شهر شیراز که مکتریائ  یژه شهرداری شه حساب می آیند، نس   شه شکولیب شاشو اه مادیوائ    

 .شرح ذیب اقدام نماید دا و   خو  حساب شهرداری شه

 :شرایط عضویت در باشگاه: الف 

که در پر انه شوه عنووائ  کیوب یوا شوریک      )اشخا  حقیقی یا حقوقی مالک عی  یا منافع زمی  یا شریک سرمایه گذار  

  شر اساس جد و امتیاز شندی ذیب مکموو یلی از کارت هوای عضووی  زیور موی     ( سرمایه گذار نام ایکائ ذکر گردیده

 .دگردن
 جد و یک

 امتیاز شرح ردیف

 238 هر موافق  اوولی یا پر انه ساختمانی 2

 8/ 4 شه ازای هر متر مرشع زیرشنا پر انه ساختمانی یا موافق  اوولی 4

 8/ 2 شه ازای هر د  میلیوئ ریاو عوارض پر انه ساختمانی یا موافق  اوولی  2

 جد و د 

 حداقب امتیاز نو  کارت عضوی  ردیف

 088 رت عضوی  شرنزیکا 2

 2488 کارت عضوی  نقره ای 4

 4888 کارت عضوی  طالیی 2

 :مالک عی  یا منافع زمی  شه اشخا  حقیقی یا حقوقی اطالق می گردد که دارای یلی از شرایط زیر شاشد: 2ش صره

 .دانگ یا قرارداد  اگذاری معت ر یا احلام قطعی ماللی  شاشد 3دارای سند  -2

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 شعالی شسمه
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 .عی در ملک شاشدشریک مکا -4

 .دارای قرارداد اجاره ا قاف شاشد -2

ووادر گردیوده، ووورت موی      2263امتیاز شندی جه  موافق  اوولی یا پر انه ساختمانی که از اشتدای ساو : 4ش صره 

 .پذیرد   استفاده از مزایای شاش اه از زمائ اشالغ مصوشه خواهد شود

امتیواز شوه شوریک    % 38  ( 2شر اساس یلی از شرایط ش صوره  )الک زمی  امتیاز شه م% 28در موارد مکارکتی : 2ش صره 

 .شعلق می گیرد( که در پر انه شه عنوائ  کیب یا شریک سرمایه گذار نام ایکائ ذکر گردیده)سرمایه گذار 

اهود  در امالک شا ماللی  مکاعی م نای محاس ه امتیاز، میزائ ماللی  در ملک موضو  پر انوه سواختمانی خو  : 2ش صره 

 .شود

در وورت افزایش امتیاز   شغییر کارت عضوی ، ود ر کارت عضوی  جدیود منووب شوه شحویوب   اشطواو      : 3ش صره 

 . کارت عضوی  ق لی می شاشد

جد و یک شند الف ای  مصوشه شه م الغ نقدی  وولی شعلق موی گیورد   درووورت شقسویط      2امتیاز ردیف : 3ش صره 

 .محاس ه می گردد% 38تیازات ای  ردیف شا ضریب عوارض شر م نای مصوشه شقسیط، ام

  .محاس ه می گردد 2/ 4جه  امالک  اقع در شاف  فرسوده مصوب، امتیازات شا ضریب : 7ش صره 

 .شه سرمایه گذارائ در پر ژه های سرمایه گذاری شهرداری شه وورت زیر، کارت عضوی  شعلق می گردد: 0ش صره 

 

 م لغ آ رده سرمایه گذار
 (میلیارد ریاو)

 نو  کارت عضوی 

 کارت شرنزی 28شا  28

 کارت نقره ای 38شا  28شیش از 

 کارت طالیی  38شیش از 

 :مزایای باشگاه: ب

 :شه دارندگائ کارت عضوی  شه شرح ذیب کارت اعت اری شعلق می گیرد :کارت اعتباری -1

 

 میزان کارت اعتباری  نوع کارت عضویت نوع کارت عضویت 

 پرداخ  نقدی عوارض% 3 شرنزی کارت 

 پرداخ  نقدی عوارض% 0 کارت نقره ای

 پرداخ  نقدی عوارض% 23 کارت طالیی

 

استفاده از کارت اعت اری ای  مصوشه ورفاً جه  پرداخ  عووارض   شهوای خودمات سواختمانی شوهرداری      : 2ش صره 

 . اش شیراز می شاشد   املائ پرداخ   جه نقد شاش  آئ ها  جود نخواهد د

ط وق  )کارت های اعت اری قاشلی  پرداخ  عوارض   شهای خدمات امالکی را دارند کوه دارنوده کوارت، مالوک     : 4ش صره 

 . شوده یا پر انه شه نام واحب کارت وادر می گردد( شند الف ای  مصوشه 2ش صره 

 .نتقاو شه سایر اشخا  را ندارندوادر می گردند   جز اً یا کالً قاشلی  ا« شا نام » کارت های اعت اری : 2ش صره 
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 .م لغ   ارز  کارت های اعت اری، قاشلی  شجزیه   استفاده در چندی  نوش  را دارد: 2ش صره 

 .ساو معت ر می شاشد 2کارت های اعت اری موضو  ای  مصوشه از زمائ ود ر شه مدت : 3ش صره  

  مواده یوک ایو    6مکموو امتیواز موضوو  ش صوره     سرمایه گذارائ در پر ژه های مکارکتی شهرداری ورفاً: 3ش صره 

 .می گردند   سایر امتیازات موضو  ای  مصوشه شامب پر ژه های مکارکتی نمی شودمصوشه 

ساو وورت پذیرد نرخ شهره شه شرح ذیوب شعودیب موی     4در وورشیله شقسیط شراشر مصوشه شقسیط کمتر از : 7ش صره

 .گردد
 

 رهدرصد تعدیل نرخ به نوع کارت عضویت

 %43 کارت شرنزی

 %38 کارت نقره ای

 %288 کارت طالیی

اعضا شاش اه جه  اخذ پر انه ساختمانی از گیکه  یژه اعضا شاش اه در هر منطقه استفاده می  :گیشه ویژه -2

 .کنند

نتهوا  شوده    ظیفه شه نتیجه رساندئ شقاضای عضو را شا ا( Full)گیکه  یژه اعضا شاش اه، گیکه همه کاره : 2ش صره 

 .ماه شه ایکائ اطال  یا شحویب می دهند 2پی یری   پاسخ شقاضا را در حداکثر 

 .رسیدگی شه مکلالت موجود در پر ژه های اعضا شاش اه شوسط شهرداری در اسر   ق  انجام می پذیرد: 4ش صره 

 :موارد لغو عضویت در باشگاه: ج

امتیوازات آئ  عضو شاطوب   کلیوه   ( یی   نقره ای   شرنزیطال)در موارد ذیب عضوی  در شاش اه لغو   کارت عضوی   

 :می شودنیز منتفی 

 عدم پرداخ  چک اقساب  اگذار شده شه شهرداری   عدم شعیی  شللیف آئ شا ده ر ز پ  از شاریخ چک -2

طرح دعوی   شلای  عضو از شهرداری در مراجع قضایی، در وورشی که ط ق رأی قطعی، عضوو ذیحوق شوناخته     -4

 .شاشد نکده

ساو متوالی از شاریخ ود ر کارت عضوی  وادره هیچ ونه موافق  اوولی یا پر انه  4دروورشی که عضو ظرف  -2

  /.ساختمانی از شهرداری اخذ ننماید
 

 
 دستغیب سیداحمدرضا

 زشیرا شهر اسالمي شورای رییس
 :  رونوشت

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


