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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص  )پیوسو(   79/7/79ص موور   /4183/79 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

تصووي    از پس ،شهرداري مطالبات و خدمات هزينه و عوارض پرداخ( ويژه بستانكاري اوراق كارت صدور

با رعایت آیین نامه  1/81/79مور   79/9771/1438صآن مرجع طی نامه شماره ارسال گرديده و  ه فرمانداريب

مالی شهرداری ، قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداریهای مراکز استانها، کالالن شالهر ا و   

لی از سازمان شالهرداریها و د یاریهالای کشالور مشالرو  باله      شهر ای باالی یک میلیون نفر جمعیت و بخشنامه بودجه ارسا

قانون شورای عالی معمالاری و شهرسالازی    5پایداری در متمم یا اصالح بودجه سالیانه و رعایت مصوبات کمیسیون ماده 

غاير با قوانین ومقررات مربوطه ، حودود واواي    مصوبه مذكور را مدرخصوص حوزه استحفاظی باغات قصردشت، 

 71یود مسوتند بوه موواد    يلذا مقتضی اس( دسوتور فرما  ،شوراي اسالمی شهر تشخیص نداده اس(واختیارات 

به  ونتیجه را اقدام با رعایت موارد اعالمی فرمانداریفوق  به اجراي مصوبه اصالحی قانون شوراها نسب( 817و

 اين شورا اعالم نمايند/ش

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
  تحضاراس جهت 79/ 51/ 1 مورخ 1465/ 9777/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان فرمانداري محترم سرپرست منش احمدي آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
 استحضار جهت شورا امالك و امورحقوقي ، بودجه ، برنامه كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و استحضار جهت شورا عمومي روابط ممحتر مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
 طيبي:  كننده اقدام  - 

 
  

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعالی بسمه


