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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 درخصموص (پیوسم  ) 19/9/19ص ممور   /901/19 به استحضار می رساند مصوبه شماار   با احترام ،        

 طتوسم (  ريمال  میلیمارد  هماار  د )  ريال میلیارد 90000 حداكثر سقف تا مشارك  اوراق انتشار مجوز صدور

 19/909/1469صآن مرجع طی ناممه شماار    ارسال گرديد  و  تصويب به فرمانداري پس از ،شیراز شهرداري

معامالت شهرداری تهران به شههرداریهای مرازها ااههانها       با رعایت قانون اصالح و تسری آیین نامه  ، 00/9/19مور  

ااهانداری   اازمان شهرداریها و وزارت ) مراجع ذیربط  زالنشهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت و اخذ مجوز از

و موافقهت و تیییدیهه   ( درصهد اههم دو هت    05درصد تعیین اهم شهرداری   بانک مرزای بابت تضمین  05زشور  بابت 

غاير با قوانین ومقررات مربوطه ، حدود وظايف واختیارات شموراي  ، مصوبه مذكور را ماازمان برنامه و بودجه

اصمالحی قمانون    901و 10ید مستند به ممواد يلذا مقتضی اس  دستور فرما. هر تشخیص نداد  اس اسالمی ش

ايمن شمورا اممالم    بمه   ونتیجمه را  اقمدام با رعایت موارد اعالمی فرمانداری فوق  به اجراي مصوبه شوراها نسب 

 ش/ناايند
 

 
 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  - 
 استحضار جهت79/ 5/ 00 مورخ 1465/ 909/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار عاليشوندي مهندس آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي ترممح رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا ترافيك و نقل و حمل ، عمران كميسيون محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا امالك و امورحقوقي ، بودجه برنامه، كميسيون محترم رياست  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و استحضار جهت شورا عمومي روابط محترم مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
 طيبي:  كننده اقدام  - 
 
  

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعالی بساه


