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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص  )پیوست( 03/11/79ص مورخ /6464/79 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 زدنو  حسوا   افتتوا   و دوم نوو   خزانه تسويه اوراق طريق از اجرايی دستگاههاي از شهرداري مطالبات تهاتر

ارسوال   تصويب بوه فرمانوداري   از پس ، ريال میلیارد ٠333 مبلغ به بدهی و مطالبات تهاتر و عامل هاي بانك

آیین نامه مالی و معامالت  با رعایت،  10/19/79مورخ  79/7699/٠461صآن مرجع طی نامه شماره گرديده و 

/ص تاریخ 15167/1/79نامه شماره  هیأت وزیران و 30/4/79/ه تاریخ 63035شهرداری و آیین نامه اجرایی 

، مصوبه کل کشور  79قانون بودجه سال  6و تبصره « و»مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس و بند  11/11/79

غاير با قوانین ومقررات مربوطه ، حدود وظايف واختیارات شوراي اسالمی شوهر تخوصین نوداده    مذکور را م

مدیرکل محترم  11/11/79/ص مورخ 15167/1/79که طبق نامه شماره ولیکن متذکر گردیده : توضیح این ،است

قطعیت  30/11/79امور اقتصادی و دارایی فارس اسنادی قابل ارائه می باشد که در قالب این مصوبه تا تاریخ 

به اجراي  اصالحی قانون شوراها نسبت 139و 73ید مستند به مواديلذا مقتضی است دستور فرمایافته باشد. 

 اين شورا اعالم نمايند/شبه  ونتیجه را اقدام با رعایت موارد اعالمی فرمانداری فوق مصوبه

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس ناستا بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
  استحضار جهت 79/ 59/ 51 مورخ 1475/ 7799/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار اميري آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
 استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء  - 
  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  - 

 
  

 « توليدرونق  »
 تعالی بسمه


