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 مصوبه

 ،0979شهردار محترم شیراز درخصوص کاهش عوارض و بهای خدمات در ساا    01/0/79مورخ  6106/79الیحه شماره 

کمیسایو  برناماه ، بود اه ،     موضاو   در  دبیرخانه شاورا  01/0/79و مورخ /040/79به شماره پس از وصو  و ثبت 

علنای شاورای اساالمی شاهر     ( عاادی )و سومین  لسه  در سی بررسی و تصمیم کمیسیو امورحقوقی و امالک شورا 

 7اصاالحی قاانو  شاوراها و مااده      11نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده  09با حضور 01/0/79شیراز مورخ 

هیئات   9/9/91آئین نامه ا رایی نحوه وضع و وصو  عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک مصاو   

 اء و طیوزیرا  و با اکثریت آر

 :ماده واحده

با کاهش عوارض و بهاء خدمات امالک مؤدیا  ، به استثناء  رایم کمیسایو  مااده صاد، عاوارض ساا یانه نوساازی،       

عوارض سا یانه خودرو، عوارض سا یانه صنفی، هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعالم واگذاری اماالک و حقاوقی   

به نسبت میازا    0979هری حوزه استحفاظی باغات قصردشت در سا  تجاری، هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و ش

 :پرداختی به شرح  داو  ذیل ، موافقت گردید

 ردیف
درصد پرداخت 

 نقدی

درصد کاهش نسبت به میزان 

پرداختی از تاریخ تصویب تا 

 79پایان تیرماه 

درصد کاهش نسبت به میزان 

پرداختی در چهار ماهه دوم 

 79سال 

به میزان  درصد کاهش نسبت

پرداختی در چهار ماهه سوم 

 79سال

0 011% 04% 00% 01% 

 %01 %09 %01 %91حداقل  0

 %1 %01 %00 %11حداقل  9

میلیارد ریا  باشاد، درصادهای کااهش     01مؤدیانی که مجمو  بدهی عوارض و بهای خدمات آنها مازاد مبلغ : 0تبصره 

 .ی  دو  فوق اضافه می گرددعوارض و بهای خدمات به صورت پلکانی به ردیف ها

 درصد شرح بدهی عوارض و بهای خدمات ردیف

 %9 میلیارد ریا  01میلیارد ریا  تا مبلغ  01مازاد مبلغ  0

 %1 میلیارد ریا  11میلیارد ریا  تا مبلغ  01مازاد مبلغ  0

 %9 میلیارد ریا  011میلیارد ریا  تا مبلغ  11مازاد مبلغ  9

 %01 میلیارد ریا  011لیارد ریا  تا مبلغ می 011مازاد مبلغ  4

 %00 میلیارد ریا  911میلیارد ریا  تا مبلغ  011مازاد مبلغ  1

 %09 میلیارد ریا  911مازاد مبلغ  6

که دارای کاارت  ) 90/0/0970مورخ  0001/70دارندگا  اوراق بستانکاری مورد مسیر موضو  مصوبه شماره : 0تبصره 

همچنین دارندگا  کارت تخفیف فارو   ( می باشند 1/7/0974 غایت  01/4/0974اق بستانکاری مورد مسیر از مورخ اور

 .میزا  کاهش  داو  فوق می گردند% 11اوراق مشارکت، مشمو  

 

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعا ی بسمه
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مو  کااهش منادرد در مصاوبه فاوق     مشا  0کلیه دارندگا  کاارت اوراق بساتانکاری باه اساتثناء تبصاره      : 9تبصره 

 .گردند نمی

و  01/7/0976ص ماورخ  /4117/76هرگونه تقسایط عاوارض و بهااء خادمات صارفا  وفاه مصاوبه شاماره         : 4تبصره 

 .اصالحات بعدی آ  صورت پذیرد

باغات مشمو  عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری واقع در محدوده قانونی و حاریم شاهر شایراز    : 1تبصره 

که حسب مندر ات سند یا مادر سند قبل از تفکیک به عناوا   ( قصردشتبه استثنای باغات واقع در حوزه استحفاظی )

باغ یا باغچه شناخته شده و وضعیت مو ود آنها به صورت باغ یا فضای سبز یا زمین نباشد، مشمو  کااهش منادرد   

 .در  داو  مصوبه می گردند

محادوده قاانونی و حاریم شاهر     سایر باغات مشمو  عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری واقع در : 6تبصره 

 .، مشمو  کاهش مندرد در  داو  مصوبه می گردند(به استثنای باغات واقع در حوزه استحفاظی قصردشت)شیراز 

مؤدیانی که  هت پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری مرا عه نموده و بدهی آنا  با مطا بات قطعی : 9تبصره 

 .د، مشمو  کاهش مندرد در مصوبه می گردندشده آنها از شهرداری تهاتر می گرد

های سرمایه گذاری ومشارکتی مشامو  مصاوبه   عوارض مجتمع های ایستگاهی قطار شهری وعوارض بسته:1تبصره

  ./می گردند

 
 دستغیب سیداحمدرضا

 زشیرا شهر اسالمی شورای رییس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


