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 مصوبه
شهرداري شيراز ، درخصوص عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته، پس از وصوو    96/01/65مورخ  559644/65اليحه شماره 

دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و اموك  شوورا    96/01/65و مورخ /2999/65و ثبت به شماره 
بوا   4/00/65شوراي اسكمي شهر شيراز مورخ ( فوق العاده )ست و يكمين جلسه علني بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و بي

 اصكحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي 51نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده  00حضور 

  : ماده واحده

حوزه مركزي، پيراموني و به شهرداري شيراز اجازه داده مي شود نسبت به اخذ عوارض شغلي پزشكان بر اساس سه 

 :حاشيه اي طبق نقشه پيوست ممهور به مهر شورا و به شرح ذيل اقدام نمايد

 

 تعرفه عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته ساليانه به ريال   
 

 حوزه
 (د)گروه  (ج)گروه  (ب)گروه  (الف)گروه 

 052225222 052225222 0052225222 005,225222 مركزي

 05,225222 05,225222 005,225222 0052225222 پيراموني

 2 2 2 2 اي حاشيه

 

 :گروه بندي مشاغل پزشكان و حرف وابسته به شرح ذيل مي باشد: 0تبصره 

  شامل پزشكان و دندانپزشكان فوق تخصص، فلوشيپ و جراحان و براي راديولوژي هوا و آزمايشوهاه   : «الف»گروه
 . مترمربع 011هاي با مساحت بيش از 

  011شامل پزشكان و دندانپزشكان متخصص و براي راديولوژي هوا وآزمايشوهاه هواي بوا مسواحت توا       : «ب»گروه 
 . مترمربع

  شامل پزشكان و دندانپزشكان عمومي: «ج»گروه. 

  شامل واحدهاي تزريقات، كارشناس، كارشناس ارشد و : «د»گروهPHD     پروانه دار در رشته هواي ماموايي، بينوايي
 ....سنجي، شنوايي سنجي، مشاوره و روانشناسي، فيزيوتراپي، توانبخشي، تغذيه و 

چنانچه در يك واحد آپارتماني بيش از يك پزشك مستقر باشد، هركدام مي بايست جداگانه برابر جدو  ماده : 9تبصره 
 .واحده، عوارض ساليانه خود را بپردازند

واحد شغلي صرفاً به گواهي مراجع ذيصكح قضايي، نظام پزشكي يا اعكم كتبي متقاضي و تأييد كارشناس : 3صره تب
 .گردد شهرداري صرفاً براي مدت زماني كه تعطيل بوده، مشمو  پرداخت عوارض نمي

ي و سواختماني  بهاي خدمات پسماند مطابق با مصوبه هزينه خدمات پسوماندهاي خوانهي، واحودهاي تجوار    : 5تبصره 
 .وصو  مي گردد

 

 « رونق توليد »

 تعالي بسمه
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هوا بورده نشوده،     كه در مصوبه نامي از آن(گروه دا )در مورد عوارض شغلي پزشكان و ساير حرف وابسته : 4تبصره 
 .خواهد بود( د)مك  عمل تعرفه گروه 

 جهت سا  هاي آتي، عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته ساليانه به ميوزان نورخ توورم رسومي اعكموي     : 9تبصره 
 .توسط مراجع ذيصكح نسبت به سا  قبل بر اساس ميزان نرخ تورم ساليانه افزايش مي يابد

مك  عمل شهرداري شيراز جهت محاسبه و اخذ عوارض شغلي پزشكان و حرف  0366اين مصوبه از ابتداي سا  : 2تبصره 

 ش. / ي سا  مربوطه خواهد بودوابسته مي باشد و درصورت وجود بدهي سنوات گذشته، ماخذ محاسبه عوارض بر مبنا

 
  موسوي سيدعبدالرزاق

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

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


