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 مصوبه

شهرداری شیراز درخصوص جمع بندیی یحهده برنامده  دنل  دا ه       79/11/49مورخ  946994/49نامه شماره 

/ص مدورخ  6944/49بده شدماره    د  از صودو  ص ت د      1947تدا   1946 وم تو عه شدهرداری در اقدس  دا     

ر هیتداد ص  د برر د  ص تصدمیک کمیسدیو    کمیسدیو  تفییدس شدورا    موضدو   در   دبیرخانه شورا 76/11/49

نیدر از اعضداش شدورا      11با حضدور  9/17/49چهارمین جفسه )عادی( عفن  شورای ا الم  شهر شیراز مورخ 

 اوالح  قانو  شوراها با اکثرح  آراش ص ط  64مطرح ص مستنی به ماده 

 ماده صاحیه :

انیاز ، اهیاف  شامل مهورها، چشک 1947تا  1946برنامه  نل  ا ه  وم تو عه شهرداری شیراز در اقس  ا  

ا  هدا  تادا یذ لحدل    ،  رصژه ها ص درآمیها منیرج در حک جفی کتاب به شرح  یو   ممهور به مهدر شدورا بد   

 تصوحب گردحی.

جیاص  مربوط به صاحی  دنش،،   1946ماه ص حیاکثر تا  احا  خرداد ماه  9شهرداری مافذ ا  ، ظرف میت -1

ای اجرای برنامه( تهیه ص به تصوحب شورای ا الم  شهر صضعی  موجود ص مطفوب ص اهیاف کم  را )در  ا ه

 بر انی. 

 1946( را در قا ب یحهه بودجه 1946شهرداری موظذ ا  ،  رصژه های مربوط به  ا  اص  اجرای برنامه )-7

د تورا عمل  ازما  شهردارحها تدا   17ص  14ص  رصژه های مربوط به  ا های بعی را برا اس قرم های شماره 

تهیه ص به شورا ار ا  نماحی تا حیاکثر در  احا  شهرحور مداه تو دش شدورای ا دالم       1946ردادماه  احا  م

 شهر تصوحب گردد.  

 : 1ت صره 

در وورت نیاز به اوالح  رصژه ها شهرداری م  توانی تا  احا  شهرحور ماه هر  ا  یحهه اودالحیه  درصژه   

 .ها را تهیه ص به تصوحب شورای ا الم  شهر بر انی

  :  7ت صره 

اوالح  رصژه ها ص هر گونه اوالح دحگری در برنامه  نشسا ه نیاز به رأی مواقدس دص  دوم اعضدای حاضدر     

 دروهن شورا م  باشی. 

آ  بخ، از برنامه که با مأمورح  ص صظاحذ  ازمانها ص د تگاههای اجراح  مرت ش م  باشی حا با مشارک  -9

شهرداری موظذ ا   یحهه ای با تعیین نهوه اجرا مدوارد قدوت تهیده ص     ،  احر د تگاهها م  باحی اجرا گردد

    از تنظیک مواققنامه با  ازما  حا د تگاه مربوطه، موضو  را به تصوحب شورا بر انی.

 ت صره: 

 همااری شهرداری ن احی موجب انتقا  مأمورح  د تگاهها ص حا  ازمانهای مذکور به شهرداری شود.

 « رونق توليد »

 تعا   بسمه
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گزارش اجرای برنامه را در طو   ا های اجرای برنامه به  وورت هر ش، مداه حا دار   شورا موظذ ا  ، -9

)مرداد ص بهمن( ص به تیایک حوزه های مختفذ تهیه ص به شورا ارائه نماحدی. گدزارش مدذکور در ودهن شدورا      

 قرائ  ص به اطال  مردم خواهی ر یی. 

 ا ه شهر ص شهرداری، درختواره برنامده   74ماه    از تصوحب برنامه راه ردی  9شهرداری موظذ ا  ، -9

 ا ه، بازنگری، اوالح ص جه  تصوحب به شورای ا الم  شهر ارائه  74را مطابس با خرصج  برنامه راه ردی 

 نماحی. 

نظام  داح، ص بدازنگری برنامده  نشسدا ه بدا ا دتناد بده ا دناد ص ا زامدات قدانون  ) قراد د ( از ق یدل             -9

د تورا عمل راه دردی، عمفیدات  ابال د  صزارت کشدور،      17-1بر ا اس جیص  د تورا عمل صزارت کشور ص 

 تیصحن گردد ص از  ا  دصم برنامه نس   به بازنگری آ  اقیام شود. 

شهرداری موظذ ا  ، اماا  روی ص  اح، برنامه را با احشاد  امانه یزم جه  مشاهیه میزا  تغییدرات ص  -9

برنامه اقیام ص د تر   به  امانه را برای اعضای شورای ا دالم   هر حک از شاخص های اهیاف مربوطه در 

 شهر ظرف میت حاسا  قراهک نماحی. 

شهرداری موظذ ا   با همااری کمیسیونهای تخصص  شورای ا دالم  شدهر نسد   بده تهیده تادا یذ       -6

 /شنماحی. اقیام ص جه  تصوحب به شورا ارائه 1946خاص  برنامه های حوزه مربوطه تا  احا  خردادماه 

 

 
 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  - 

 
  


