
 ص/6464/74 

03/11/1074 

 

 

 

 

 مصوبه

/ص مورخ 1411/73شهرداری شیراز مبنی بر تمدید مصوبه شماره  49/43/79مورخ  133334/79الیحه شماره 

شالالورای امالالحمی شالالهر شالالیراز در  1/43/74/ص مالورخ  1414/74و اصالحاا  بدالالدی به بالاله شالالماره   1/43/73

پس از وصول و ثبال  باله    ،4377خصوص واگذاری اختیارا  مرمایه گذاری به شهرداری شیراز تا پایاه مال 

دبیرخانه شورا موضوع در کمیسالیوه اتتصالاد و مالرمایه گالذاری شالورا       49/43/79/و مورخ 9147/79شماره 

بررمی و تصمیم کمیسیوه در هفتاد و مومین جلسه )عالادی  علنالی شالورای امالحمی شالهر شالیراز مالورخ        

 13ین نامه مالایی شالهرداری و مالاده    بئ 31نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده  31با اضور 97/44/79

 اصحای تانوه شوراها با اکثری  براء و طی

 ماده وااده :

به منظور تسریع در امر مرمایه گذاری و ایجاد رونق اتتصادی و در رامتای تحقالق زمیناله اجالرای اتتصالاد      

/ص مالورخ  1414/74و اصحاا  بددی به باله شالماره    1/43/73/ص مورخ 1411/73مقاومتی ، مصوبه شماره 

تمدید می گردد و شهرداری شالیراز پیالرو مصالوبا      4371شورای امحمی شهر شیراز تا پایاه مال  1/43/74

 مذکور می تواند برای امور مرمایه گذاری و مشارکتهای اتتصادی به شرح ذیل عمل نماید:

رکتی از جملاله مشالارک    : به شهرداری اختیارا  تانونی جه  اندقاد انواع تراردادهای مرمایه گذاری و مشا 4

به نحالوی کاله بورده شالهرداری) شالامل تیمال        BOLTو  BOTمدنی ، مشارک  شرکتی ، مشارک  تراردادی،

زمین و عوارض متدلقه  اداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد ریال باشد تفویض می گردد. در ایالن صالور  پالس از    

  فراخالواه عمالومی جهال  انت الا      تصویب هیئ  مدیره مازماه مرمایه گذاری و تأیید شالهردار باله صالور   

مرمایه گذار اتدام می گردد. که پس از انت ا  مرمایه گذار ، شهردار وفق مقررا  تالانونی نسالب  باله اندقالاد     

ترارداد با شریک مرمایه گذار اتدام نماید. ضمناً در مورد پروژه های مازاد بر پانصد میلیارد ریال، اخذ مجوز 

 و تأییدیه از شورا ایزامی ام .

تبصره یک: در پروژه های مرمایه گذاری و مشارکتی مقف اختیارا  تفویض شده به شهردار شالیرازاداکثر  

تا مبلغ پانصد میلیارد ریال شامل بورده شهرداری اعالم از زمالین و عالوارض متدلقاله بالوده و ایالن اختیالارا         

 مستثنی از مایر اختیارا  مایی و اداری تفیض شده به شهردار می باشد.

تبصره دو : دراین مورد )پروژه های تا مقف پانصد میلیارد ریال  ، شهرداری مکلف ام  در مرااالل زیالر باله    

 شورا گزارش مکتو  ارایه نماید:

 ارمال بسته ی مرمایه گذاری ، بدد از تصویب در هیأ  مدیره مازماه مرمایه گذاری -ایف

 « رونق توليد »

 تدایی بسمه
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 ه.ارمال بگهی و امناد فراخواه ، بدد از انتشار فراخوا- 

 ارمال صورتجلسا  فراخواه و ترارداد مندقده ،بدد از اندقاد ترارداد.-ج

مه: کلیه بسته های مرمایه گذاری شهرداری می بایس  در هیأ  مدیره مالازماه مالرمایه گالذاری و     تبصره

 مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز به تصویب برمند.

ین مصوبه در بودجه منواتی ارائه و مهم شهرداری : کلیه پروژه های مرمایه گذاری که تا تاریخ تصویب ا9

به تأیید شورای امحمی شهر رمیده ام  انت ا  شریک و مالرمایه گالذار بصالور  فراخالواه عمالومی و یالا       

 این ماده وااده بحمانع می باشد. 3براماس بند 

  انجالام پالروژه   : به شهرداری شیراز اجازه داده می شود به منظور جلب و جذ  شریک و مرمایه گذار جه 3

های مشارکتی با مرمایه گذاراه مورد وثوق و با تجربه و دارای تواه مایی کافی مذاکره و توافق نامه مبادیاله  

و برای انجام ترک تشریفا  فراخواه با مستندا  و توجیها  الزم به شورای امحمی شهر ارمال نماید و پس 

 از تصویب شورا واگذاری بحمانع ام  .

ی شیراز مکلف ام  گزارش پیشرف  عملکرد مصوبه مذکور را به صور  فصلی باله شالورا ارائاله    : شهردار 1

 نماید.

: شهرداری شیراز موظف ام  به منظور ارائه راهکارهای جذ  مرمایه گذاراه ، جلسالا  هالم اندیشالی ماله     1

 جانبه میاه شورا ، شهرداری و مرمایه گذاراه برگزارنماید./ش

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 شيراز شهر اسالمي شوراي يسري
 :  رونوشت

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

 
  


