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بسمه تعالی

« حمایت از کاالی ایرانی »

جناب آقاي مهندس اسكندرپور
شهردار محترم شيراز
ابالغ مصوبه
با سالم
با احترام  ،به استحضار می رساند مصوبه شماره /49/9234ص مورخ ( 49/11/3پیوست) درخصوص یک درصدد
قیمت فروش هر مترمربع زمین ( )Bو فروش هر مترمربع آپارتمان ( )BPو جدول قیمت هر متربع خدمات تجاری مالک
عمل سال  ،1241پس از تصویب به فرمانداری ارسال گردیده و آن مرجدع یدی نامده شدماره ص 1491/1149/49مدورخ
 ، 49/11/11با رعایت ماده  95قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره یک ماده  95قانون
مالیات بر ارزش افزوده و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات – قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – قانون
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور  -قانون تعیین وضعیت امالک واقعع در
طععره هععای دول ععی و شعع رداری ا – قععانون زمععین شعع ری – قععانون نوسععازی و عمععران شعع ری کشععور و نامععه شععماره
ص 95/24/35993/59تاریخ  59/05/5مدیرکل مح رم دف ر امور ش ری و شوراهای اس انداری فارس منضم به نامه
شماره  29930تاریخ  59/5/49مدیرکل مح رم دف ر برنامه ریزی و بودجه سازمان ش رداری ا و دهیاری ای کشور  ،نامه
شماره ص 95/24/49929/59تاریخ  59/5/00مدیرکل م ح رم دف ر امور ش ری و شوراهای اس انداری فارس منضم به
نامه شماره  5555/405/03355/455تاریخ  59/9/00دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره  055294تعاریخ 55/05/00
وزیر مح رم کشور با لحاظ نمودن موارد مندرج در نامه فوق الذکر در راس ای یکپارچگی و یکسعان سعازی تعرفعه ععوار

،

بخشنامه بودجه و نامه شماره  39559تاریخ  59/9/02ارسالی از سازمان ش رداری ا و دهیاری ای کشور « بعا توجعه بعه
اینکه نسبت به مصوبات مالک عمل سال  0359افزایش قابل توج ی دارد و بعا در نظعر فعرف ن وضععیت بعازار مسعکن
افزایش قیمت های  Bو  BPتأثیرات مس قیم و غیر مس قیم بر بازار مسکن و ایجاد رکود بر بازار مسکن را در پی دارد که
این اقدام با سیاست های حمای ی و تشویقی دولت در بخش مسکن در تضاد است ،لذا با در نظر فرف ن سیاست های کالن
و عمومی دولت حداکثر به میزان  05درصد نسبت به سال  0359افزایش یابد  .الزم به ذکر است چنانچه ردیفعی افعزایش
نداش ه باشد یا کم ر از  05درصد بوده مشمول افزایش  05درصد نمی فردد ،».مصوبه مذکور را مغایر با قوانین ومقررات
مربویه  ،حدود وظایف واختیارات شورای اسالمی شهر تشخیص نداده است ،لذا مقتضی است دستور فرمایید مسدتدد
به مواد 49و 193اصالحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه فوق با رعایت موارد اعالمی فرمانداری اقدام ونتیجه را
به این شورا اعالم نمایدد/ش

سيداحمدرضا دستغيب
رييس شوراي اسالمي شهر شيراز
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رونوشت :
 مجمع محترم نمايندگان شيراز در مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار -مديركل محترم سازمان بازرسي استان فارس جهت استحضار

 -برادر گرامي جناب آقاي احمدي منش سرپرست محترم فرمانداري شهرستان شيراز عطف به نامه شماره ص 1465 /9979 /79مورخ  79 /55 /55جهت استحضار

-

مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري فارس جهت استحضار
رياست محترم شوراي اسالمي استان فارس جهت استحضار
رياست محترم شوراي اسالمي شهرستان شيراز جهت استحضار
رياست محترم كميسيون برنامه  ،بودجه  ،امورحقوقي و امالك شورا جهت استحضار
اعضاء محترم شوراي اسالمي شهر شيراز جهت استحضار
مدير محترم روابط عمومي شورا جهت استحضار و دستور ثبت مصوبه در سايت
آقاي طيبي دبير و مشاور محترم حقوقي شورا جهت استحضار
بايگاني شورا
اقدام كننده  :طيبي
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