بسمه تعالی
شیوه نامه قرعه کشی شنواره جوایز خوش حسابی شهرداری چمگردان در سال 1399
شهرداری چم گردان در راستای سیاست های تشویقی خود به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان در پرداخت عوارض نوساایی وعماران
شهری سال  1399با اخذ مصوبه های شماره /99/989ش مورخ  99/11/26و/1400/19ش مورخ  1400/1/18شورای اسالمی چمگردان اقدام
به در نظر گرفتن جوایز خوش حسابی به اریش  500/000/000ریال شامل ده دستگاه تلفن همراه به اریش هر دستگاه 50میلیون ریال که شیوه نامه
ی قرعه کشی واهداء جوایز مذکور به شرح ذیل می باشد .س
-1کلیه صا حبان امالک واراضی واقع در چمگاردان کاه عاوارض نوساایی وعماران شاهری ساال  1399را درباایه ی یماانی  1399/1/1لغایات
 1400/2/22پرداخت نموده اند واجد شرایط شرکت در قرعه کشی جوایز خوش حسابی می باشند.
 -2به هرکدام ای کدهای نوسایی واجد شرایط با الویت تاریخ پرداخت فیش شماره سریال  4رقمی اختصاص داده شده است کاه مبناای قرعاه کشای
جوایز قرارخواهد گرفت .
 -3نحوه انجام قرعه کشی بصورت گردانه ی دستی وگوی قرعه کشی می باشد.
 -4با توجه به شیوع بیماری کرونا دستورالعمل های ابالغی ویارت بهداشت  ،قرعه کشی بصورت آنالین وینده دربستر فضای مجاایی ااینساتاگرام –
آپارات ) در روی یکشنبه مورخ  1400/2/29برگزار خواهد شد.
 -5فهرست اولیه واجدین شرایط شرکت در قرعه کشی ای تاریخ  1400/2/25در وبسایت شهرداری منتشر شده ودر اختیار عموم شهروندان قرارخواهد
گرفت .
 -6مودیانی که عوارض نوسایی وعمران شهری خود را در سال  99پرداخت نموده ولی اسامی آنها در لیست منتشر شده نمی باشد حاداکثر تاا تااریخ
 1400/2/27فرصت دارید تا جهت بررسی موضوع به اداره درآمد شهرداری مراجعه نمایند  .لیست نهایی همراه با کد قرعه کشای در تااریخ 1400/2/28
در وب سایت شهرداری منتشر خواهد شد chamgordan.ir.
 -7تمامی مشموالن شرکت در قرعه کشی دارای شانس یکسان بوده تاریخ پرداخت و میزان مبالغ پرداختی مالکین هیچگونه تااییری در قرعاه
کشی ندارد.
 -8کسانیکه دارای چند م لک می باشند  ،به تعداد ملک هایی که نسبت به پرداخت قطعی عوارض نوسایی آنها اقدام نموده اند هر ملک باه صاورت
جداگانه در قرعه کشی شرکت داده می شود .
 -9کسانی که جهت پرداخت عوارض نوسایی در سال 1399مراجعه نموده وعوارض ملک خود را تقسیط کرده اند  ،چنانچه تا تاریخ  1400/2/22نسبت
به تسویه حساب کامل ملک اقدام نکرده باشند .در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند .
 -10ادارات ،مراکز آمویشی  ،نهادها  ،سایمانها وشرکت های دولتی  ،بانک ها ،صندوق های قرض الحسنه وموسسات مالی اعتباری وکلیه اشخاص
حقوقی در قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد.
-11در مورد امالکی که فروخته شده واسناد مالکیت آنها به نام مالک جدید واگذار شده است برنده جایزه ،شخص خوش حسابی است کاه در یماان
پرداخت عوارض مالک بوده است .

 -12امالکی که دارای چندین مالک می باشند در صورت برنده شدن ،جایزه با رائه سند مالکیت به نسبت سهم مالکیت وچنانچه مالک فوت شاده
باشد با ارائه برگه انحصار ورایت ومعرفی یک نفر ای وراث به عنوان وکیل وریه اهدا خواهد شد.
 -13در مورد امالک بدو ن سند ارائه قولنامه یا برگه واگذاری معتبر ای طرف برنده الزامی است .
 -14امالک چند واحدی که صورتحساب عوارض نوسایی را در یک صورتحساب واحد پرداخت نموده اند ودارای دویا چند مالک می باشند جایزه باه
نسبت سهم مالکیت با ارائه اسناد مالکیت به مالکین اهداء خواهد شد.
 -15به هر کد شرکت داده شده در قرعه کشی صرفاً یک جایزه تعلق خواهد گرفت بنابر این در صورت برنده شدن یک کد در چناد قرعاه کشای ،
جایزه به شخص تعلق خواهد گرفت وجایزه مجدداً قرعه کشی نخواهد شد.
 -16برندگان جوایز حداکثر تا 15خرداد ماه سال  1400فرصت دارند تا با مراجعه به شهرداری نسبت به تحویل جوایز اقدام نمایناد ودر صاورت عادم
مراجعه طبق بند  18تصمیم گیری خواهد شد.
 -17شهرداری چمگردان با نظارت نماینده دادستان  ،نماینده فرمانداری ونماینده شورای اسالمی شهر مساوول برگازاری و اجارای قرعاه کشای
واعطای جوایز به پرداخت کنندگان عوارض نوسایی ممی باشد.
 = 18در صورت بروی شرایط و موضوعات پیش بینی نشده در آیین نامه نسبت به شرایط حادث شده  ،کمیته ای شامل نمایناده دادساتانی  ،نمایناده
شورای اسالمی شهر ونماینده شهرداری تعیین تکلیف خواهد نمود.
 -19در صورت بروی حوادث پیش بینی نشده کمیته فوق جلسه را لغو وتاریخ جلسه ی بعد متعاقباً اعالم خواهد شد.
 -20مقرر شد متن آیین نامه به همراه لیست وکد اسامی مشم ولین شرکت در قرعه کشی قبل ای مراسم قرعه کشی باه دفتار دادساتان شهرساتان
،فرماندار ودفتر شورای اسالمی ارسال گردد.

