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 مصوبه

طرح یک فوریتی جمعی از اعضای محترم شورا درخصوو  را  ادوزازی موامادف شوتافهر شویرداری  شوهراز  و  از        

دبهرخادف شورا موضوع در کمهسهون مشترک اقتصواد و مورمایف    11/2/79/و مورخ 1851/79وصول و ثبر بف شمار  

تصمهم کمهسهون در شصور و موومهج جهسوف دعوادی      گذاری و بردامف، بودجف ، امورحقوقی و امالک شورا بررمی و 

اصوالحی   51دتر از اعضاء شورا مطرح و مستنز بف مواد    11با حضور 8/7/79عهنی شورای امالمی شیر شهراز مورخ 

 قادون شوراها و با اکثریر آراء و طی

 ماد  واحز  :

ر شهراز و فراهم دمودن امکوان دظوار    بف منظور افزایش مهزان اعتماد شیرودزان بف  نجمهج دور  شورای امالمی شی

همگادی شیرودزان بر عمهکرد شیرداری و همچنهج افزایش آگاهی و مشارکر شیرودزان در ادار  شیر، شیرداری شهراز 

 مهزم امر مامادف شتافهر را دسبر بف موارد ذیل حزاکثر ظرف مز  دو ما  را  ادزازی دمایز.

 های تابعف همزمان با ادتشار فراخوانبستف های مرمایف گذاری شیرداری و واحز .1

 همزمان با ادتشار فراخوانفروش و واگذاری امالک و مستغال  شیرداری و واحزهای تابعف  .2

 کههف مناقصف های شیرداری و واحزهای تابعف همزمان با ادتشار فراخوان .1

دوام   -دام مرمایف گذار شامل : امناد بستف های مرمایف گذاری کف    از فراخوان منجر بف ادعقاد قرارداد می شود.  .4

روش  -میم شریک مرمایف گذار  -میم شیرداری  -ارزش کل  روژ   -دشادی  روژ   -مشخصا   روژ   - روژ  

، مشارکر مزدی و ...   مصوبف یا صورتجهسف مربوطف، حزاکثر ظرف مز  دو هتتوف  BOT ،BOLTمرمایف گذاری د

   از ادعقاد قرارداد هشنیاد دو هتتف  از زمان ادعقاد قرارداد

 الک ثبتوی   -دام خریزار می شود. شامل :  منجر بف ادعقاد قراردادامناد فروش و واگذاری امالک کف    از فراخوان  .8

روش فروش و واگذاری دمزایز  عمومی، تیواتر،   -مبهغ قرارداد  -دشادی مهک  -کاربری  –مساحر  –مهک شیرداری 

، حزاکثر تشریتا  دبرای قراردادهای مربوطف  صورتجهسف کمهسهون معامال  ترک تشریتا   مستنز تیاتر یا ترک 

 ظرف مز  دو هتتف از زمان ادعقاد قرارداد

امناد مناقصف کف    از فراخوان منجر بف ادجام معامهف متومط یوا عموز  شوز  و قورارداد منعقوز گردیوز  شوامل         .6

تواری    -ارفرما دواحز مربوطف در شیرداری  مبهغ قرارداد دام ک -دام  همادکار  -قرارداد منعقز    -موضوع قرارداد

روش ادتخاب  -قرارداد زمادبنزی اجرای  -عناویج کهی شرح خزما   -مز  قرارداد  -تاری  شروع  -ادعقاد قرارداد 

صورتجهسف ارزیابی کهتوی   - همادکار دمناقصف یا ترک تشریتا   عهر ترک تشریتا  دبرای قراردادهای مربوطف  

 -برآورد  ایف شویرداری و بورآورد  هشونیادی شورکر کننوزگان در مناقصوف        -و فنی شرکر کننزگان در مناقصف 

 و هتتف از زمان ادعقاد قراردادصورتجهسف کمهسهون معامال  ، حزاکثر ظرف مز  د

 حزاکثر ظرف مز  یک هتتف از ابالغ بف شیرداری بودجف و تتریغ بودجف مصوب شیرداری  .9

 عمهکرد بودجف شیرداری در  نج مال گذشتف .5

طرح ها و بردامف های مهان مز  و بهنز مز  مصوب شویرداری و واحوزهای تابعوف دارااوف اطالعوا   وروژ  هوا و         .7

 ادتظار در افق هر یک از طرح ها یا بردامف ها دمتاوردهای مورد 

تعوزاد  ضوابطف   -موط  اشوغال    -کواربری   -، شامل :  ینوف   ESUPاطالعا  طرح تتصههی شیرشهراز در مامادف  .11

دوام و دوام خوادوادگی دواظر      -کوز دوموازی    - والک ثبتوی    -مقزار مورد مسهر  -عرض گذرهای مصوب  -طبقا  

 ماختمان های در حال احزاث

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعالی بسمف
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کارفرموا   -صا   روژ  های عمرادی شیرداری بف تتکهک واحزهای تابعوف شویرداری ، شوامل: عنووان  وروژ       مشخ .11

مشاور دبرای  روژ  هایی کف دارای مشاور موی   -داظر  – همادکار  –دمعاودر ها، مناطق و مازمان های شیرداری  

ارااوف آلبووم    -مبهوغ قورارداد    - وروژ   تاری   ایوان   -تاری  شروع  روژ   -دشادی د روژ  های مکادی   -باشز  

دالیل تأخهر اجرای  روژ  ها  -درصز  هشرفر فهزیکی  روژ   -تصاویر مف بعزی  روژ   -تصاویر ماهادف  روژ  

 د روژ  هایی کف اجرای آدیا با تأخهر مواجف می باشز 

 یبر اماس شاخص های ارزیاب بف تتکهک واحزهای تابعفگزارش عمهکرد فصهی شیرداری  .12

از طریوق ایجواد فورم هوای     درخصوو  مسوتنزا  ارااوف شوز      شویرودزان  مشارکر و اظیواردظر   امکانقراردادن  .11

 الکترودهکی در مامادف 

قراردادن امکان دظرمنجی الکترودهکی برای منجش مهزان اعتمواد شویرودزان بوف شوورای شویر و شویرداری در        .14

 مامادف 

تی کف موجود می باشز را بالفاصهف  و  از الزم االجورا شوزن ایوج     : شیرداری موظف امر آن دمتف از اطالعا1تبصر  

 مصوبف در مامادف قرار دهز.

تاکنون، بایز حزاکثر ظرف مز  منزرج در مواد  واحوز  و  و  از الزم     1176: اطالعا  مربوط بف ابتزای مال 2تبصر  

 االجرا شزن ایج مصوبف در مامادف قرار داد  شود.

 ./شدهای منعقز  بف روش ترک تشریتا  با هر مبهغی می بایسر در مامادف قرار گهرد: اطالعا  قراردا1تبصر  

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

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

 
  


