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 مصوبه

شهرداری شیراز درخصوص کاهش عوارض و بهاای خااماش شاهری     34/1/99مورخ  37942/99الیحه شماره 

کمیسایو    موضاو  در دبیرخانه شاورا   39/1/99/و مورخ 242/99به شماره پس از وصول و ثبت  1299سال 

ین جلسه )عادی( علنای  در هشتاد ویکم بررسی و تصمیم کمیسیو برنامه، بودجه، امورحقوقی و امالک شورا 

 98نفار از اعضااش شاورا م ارم و مساتنا باه مااده        11با حضاور  7/3/99شورای اسالمی شهر شیراز مورخ 

 اصالحی قانو  شوراها با اکثریت آراش و طی 

 ماده واحاه :

باه شارم جاااول و تبصاره      1299باا کااهش عاوارض و بهاای خااماش اماالک مشدیاا  شاهرداری در ساال          

 گردیا: های ذیل موافقت 
  جدول یک: )درصد کاهش نسبت به میزان پرداختی( 

اردیبهشت  –فروردین  درصد پرداخت نقدی ردیف
 و  خرداد

 اسفند دی و بهمن آبان و آذر شهریور و مهر تیر و مرداد

1 188% 38% 19% 11% 17% 13% 18% 

 %4 %9 %11 %12 %11 %14 %48حااقل  3

 %7 %1 %9 %18 %13 %17 %18حااقل  2

میلیاارد ریاال مای     18: جهت مشدیانی کاه ممماو  عاوارض و بهاای خااماش آنهاا ماازاد بار مبلا           1تبصره 

بااه  3باشااا، درصاااهای کاااهش عااوارض و بهااای خاااماش بااه صااورش پلکااانی بااه شاارم جاااول شااماره   

 ردیف های جاول یک اضافه می گردد:
 جدول دو

 درصد شرح بدهی عوارض و بهای خدمات ردیف

 %3 میلیارد ریال 31میلیارد ریال تا مبل   18 مازاد مبل  1

 %7 میلیارد ریال 18میلیارد ریال تا مبل   31مازاد مبل   3

 %1 میلیارد ریال 188میلیارد ریال تا مبل   18مازاد مبل   2

 %9 میلیارد ریال 388میلیارد ریال تا مبل   188مازاد مبل   7

 %18 میلیارد ریال 288 میلیارد ریال تا مبل  388مازاد مبل   1

 %13 میلیارد ریال 188میلیارد ریال تا مبل   288مازاد مبل   1

 %11 میلیارد ریال 188مازاد مبل   4

 « رونق توليد »

 تعالی بسمه
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 181: جاارایم کمیساایو  ماااده صااا، عااوارض سااالیانه نوسااازی، قارالسااهم حاصاال از ماااده     3تبصااره 

قااانو  شااهرداری کااه باار اساااه توافقنامااه تعیااین گردیاااه ، ه ینااه تااممین ساارانه خاااماش عمااومی و     

شهری حاوزه اساتحفا ی باتااش قصردشات، عاوارض ملای )عوارضای کاه شاورای اساالمی شاهر مرجا              

انو  گااار صاالحیت برقاراری آ  را تعیاین نماوده اسات ( و آراش کمیسایو  مااده         تصویب آ  نباوده و قا  

کاار گردیاااه اساات، مشاامول ایاان  کااه مبلاا  در آ  ذ 99قااانو  شااهرداری مربااوا بااه سااالهای قباال از   44

 نمی گردنا.مصوبه 

و  38/9/94/ص مااورخ 2119/94: امااالک واقاا  در بافاات فرسااوده کااه مشاامول مصااوبه هااای     2تبصااره 

 می گردنا، شامل کاهش منارج در این مصوبه نمی گردنا. 39/9/94ص مورخ /2231/94

/ص مااورخ 7819/91: هرگونااه تقساایا عااوارض و بهاااش خاااماش صاارفاش وفاا  مصااوبه شااماره   7تبصااره 

 شورای اسالمی شهر و اصالحاش بعای آ  صورش می پایرد. 39/9/91

 1139/92موضااو  مصااوبه شااماره  : دارناااگا  کااارش اورات بسااتانکاری امااالک مااورد مساایری 1تبصااره 

ماای  1/9/97لغایاات  11/7/92)کااه دارای کااارش اورات بسااتانکاری مااورد مساایر از مااورخ    21/3/92مااورخ 

%  میاا ا  کاااهش جاااول 18باشاانا( همینااین دارناااگا  کااارش تشفیااف فااروک اورات مشااارکت، مشاامول   

 شماره یک می گردنا.

کاری مشاامول کاااهش منااارج در ایاان مصااوبه نماای : دارناااگا  سااایر کااارش هااای اور ات بسااتان1تبصااره 

 گردنا.

باااهی  : مشدیااانی کااه جهاات پرداخاات عااوارض و بهااای خاااماش بااه شااهرداری مراجعااه نمااوده و4تبصااره 

آ  هااا از شااهرداری تهاااتر ماای گااردد، مشاامول کاااهش جاااول یااک ماای   آنااا  بااا م الباااش ق عاای شاااه  

 گردنا./ک

 
 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  - 

 
  


