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 مصوبه
و م يو ه   84/8/89ص ميورخ  /8108/89شهرداري شيررا    منييب  ير ا يصو م يو ه       3/01/84مورخ  883744/84اليحه شماره 

  پس ا  و يو  و  «آيرن نامه تقسرط عوارض و هاي خدمات شهرداري» درخ وص  8/0/83ص مورخ /0380/83ا صحب شماره  
انه شورا موضوع در كمرسيرو   رناميه و  ود،يه  امورحقيو ب و اميصا شيورا       د ررخ 4/01/84و مورخ /9307/84ثنت  ه شماره 

 يا   71/01/84شوراي اسصمب شيهر شيررا  ميورخ    ( فوق العاده ) ررسب و ت مرم كمرسرو   در يك د و نو دهمرن ،لسه عليب 
 ء و طبا صحب  انو  شوراها و  ا اكثريت آرا 41نفر ا  اعضاء شورا مطرو و مستيد  ه ماده  07حضور 

 :ماده واحده 

درخ وص آيرن نامه تقسرط عوارض  8/0/83ص مورخ /0380/83و ا صحب شماره  84/8/89ص مورخ /8108/89م و ه شماره 
 ه شرو ذيل ا صو  و  84/8/89ص مورخ /8108/89 رارداد تقسرط ضمرمه م و ه شماره  0و  8و  هاي خدمات شهرداري و مواد 

 :تغررر يافت « آيرن نامه »  رارداد تقسرط ضمرمه م و ه اخررالذكر  ه  00و  01   7ميدرج در مواد «  دستورالعمل»همچيرن كلمه 

عوارض سالرانه نوسا ي  پسماند    دهب هاي موضوع آراي  : 22/4/49ص مورخ /9504/49اصالحي مصوبه شماره  2ماده 
 كمرسرو  

 .گردند ماده  د و عوارض سالرانه خودرو مشمو  اين آيرن نامه نمب

ص مورخ /1940/49پيرو اصالحي مصوبه شماره  22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  2اصالحي ذيل ماده  1تبصره 
 .عوارض و  هاي خدمات  اغات حو ه استحفاظب    ردشت مشمو  تقسرط نمب گردد  :4/0/49

در  ما  تفكرك يا افرا  وفق  : 3بصره تحت عنوان ت 22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  2تبصره الحاقي ذيل ماده 
 انو  شهرداري در  ورتب كه مالك خواستار پرداخت  در السهم شهرداري  ه  ورت ريالب  اشد   مشمو  تقسرط  010ماده

 عوارض و  هاي خدمات 
 .نمب گردد

) ماه مب  اشد  79ر  حداكثر  ما  تقسرط تا  دور پايا  كا :22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  9بند الف اصالحي ماده 
 (. دور پايا  كار يا ،واب استعصم نقل و انتقا  ميوط  ه تسويه حساب كامل مب  اشد 

اعم ا  چك هاي تقسرط  را ر اين ) در  ورتب كه چك  :22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  9اصالحي ماده  2تبصره 
 م و ه يا 

در موعد مقرر و و  نگردد   تا  مانب كه چك ها و و  شود   در مدت ما اد ( هرداريچك هاي دريافتب  ر اساس  راردادهاي ش
 .دريافت مب گردد(  ر اساس فرمو   اال)  ه مرزا  نرخ م وب شوراي پو  و اعتنار منلغب اضافه  ا ت ا ل و فرع 

شماره پيرو مصوبه  كه 3تحت عنوان تبصره  22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  9اصالح تبصره ذيل ماده 
كمتر ا  نرخ % 7نرخ  هره عقود منادله اي م وب شوراي پو  و اعتنار  ه مرزا   : الحاق گرديده 4/0/49ص مورخ /1940/49

 .م وب شوراي پو  و اعتنار اعصمب  انك مركزي ،مهوري اسصمب ايرا  محاسنه مب گردد

ارائه چك  راد  ه عهده  انك هاي عضو شنكه شتاب مستقر  :22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  9اصالحي ماده  1بند 
 .در شهر شررا  ،هت پرداخت ا ساط توسط متقاضب تقسرط

متقاضي به منظور ضمانت پرداخت اقساط خود يكي از موارد  22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  9اصالحي ماده  2بند 
 : ست ارائه نمايدذيل را مي باي

 « رونق توليد »

 تعالب  سمه
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    ارائه چك  راد  ه عهده  انك هاي عضو شنكه شتاب مستقر در شهر شررا   ه مرزا  كل  دهب توسط ضامن
 كارميد  ه همراه گواهب ضمانت كسر ا  حقوق 

    راد  ه عهده  انك هاي عضو شنكه شتاب مستقر در شهر شررا   ه مرزا  كل  دهب توسط كاسب ارائه چك 
 همراه پروانه كسب مورد تأيرد اتحاديه مر وطه  معتنر  ه

    ارائه ضمانتيامه  انكب مر وط  ه  انك هاي مستقر در شررا   ه مرزا  كل  دهب 

شهرداري مب تواند ا  طريق  انك ها و در  الب عقود  :22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  9تبصره الحاقي ذيل ماده 
 .منلغ چك هاي  دهكارا   ه شهرداري ا دام نمايد  مورد عمل  انك نسنت  ه و و 

 : 22/4/49ص مورخ /9504/49مصوبه شماره  2به ماده  rالحاق تعريف 

 ( ه در د) نرخ  هره عقود منادله اي م وب شوراي پو  واعتنار در  ما  تقسرط  : rتعريف 

 .تن ره ت ويب گرديد 4ماده و  01ر اين آيرن نامه د :22/4/49ص مورخ /9504/49اصالحي مصوبه شماره  15ماده 

متقاضب مكلف است  ا ت ا ساط   چك  : 22/4/49ص مورخ /9504/49اصالحي قرارداد تقسيط ضميمه مصوبه شماره  9ماده 
 . راد  ه عهده  انك هاي عضو شنكه شتاب مستقر در شهر شررا   ه شهرداري تحويل نمايد 

ضامن مب  ايست يك  طعه چك  راد  ه  : 22/4/49ص مورخ /9504/49شماره اصالحي قرارداد تقسيط ضميمه مصوبه  0ماده 

عهده  انك هاي عضو شنكه شتاب مستقر در شهر شررا   ه منلغ كل  دهب متقاضب  ه شهرداري تحويل نموده و  نو  كيد كه در 

در و،ه شهرداري كار  ورت عدم و و  اولرن چك تقسرطب متقاضب  كلره  دهب هاي او را پرداخت نموده و چك مو وف 

 ش. / همچيرن هرچ يك ا  چك هاي  رگشتب  ا ل تعويض نمب  اشد. سا ي گردد 

 
  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  - 
 
  


