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 مصوبه

شهرداری شیراز درخصوص انتشار اوراق مالی اسالمی  09/4/89مورخ  061061/89الیحه یک فوریتی شماره 

پر  از   ،(ع)جهت بازآفرینی بافت فرسوده اطراف حرر  مههرر حتررح احمر  بری موسری       ( اوراق مشارکت ) 

میسریو  ارای مشرتر     ک موضروع در  دبیرخانره شرورا   08/4/89و مورخ /0551/89به شماره وصول و ثبت 

در نرود و   بررسری و صصرمیک کمیسریو    شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه، امورحقوقی و امال  شورا 

نفرر از اعتراش شرورا     8برا حترور   06/4/89علنی شورای اسالمی شهر شیراز مرورخ  ( عادی)چهارمیی جلسه 

 قانو  شورااا با اکثریت آراش و طیاصالحی  91و ماده  0989قانو  بودجه سال ( د)مهرح و مستن  به بن  

 :ماده واح ه

شود به منظور نوسازی و بهسازی و صوسعه شهری بافت فرسوده اطرراف   به شهرداری شیراز اجازه داده می

 5111بره مبلر    ( اوراق مشرارکت )، نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی (ع)حر  مههر حترح احم بی موسی

ارا، موقعیرت، نحروه     بنر ی  ترچه پیوست حاوی نقشه محل، عناویی و اولویتمیلیارد ریال برابر مستن اح دف

 0989برآورد مالی و زما  مورد نیاز اجرا و با رعایرت صررفه و صرالح شرهر و در چرارچوو قرانو  بودجره        

درص  اصل و سود صوسط شرهرداری و در   51ط دولت ودرص  اصل و سود صوس 51شهرداری ، با بازپرداخت 

 :چارچوو صکالیف ذیل اق ا  نمای 

اای مشخص ش ه مهابق  کرد مبال  دریافتی از بابت فروش اوراق مالی اسالمی برای مح وده نحوه ازینه -0

ارای   بنر ی و اجررای پررو ه    ار گونه صغییر در اولویرت . بن ی نقشه دفترچه پیوست صورح پذیرد با اولویت

 .بایست به صأیی  شورای اسالمی شهرشیراز برس  مشخص ش ه در دفترچه پیوست می

 ش./شهرداری نتیجه فروش اوراق مالی اسالمی مزبور را به اطالع شورای اسالمی شهر برسان  -0

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

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

 « رونق توليد »

 صعالی بسمه


