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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

مبني بر ( پيوست)82/  11/ 2ص مورخ /82/ 2233با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره         

 3٨/13/8٦ص مورخ /٢٦٨3/8٦و اصالحي شماره  3٦/13/82ص مورخ /٦٨2٦/82اصالح مصوبه شماره 

، پس از تصويب به فرمانداري ارسال «هزينه پسماندهاي خانگي ، واحدهاي تجاري و ساختماني» درخصوص 

قانون رفع موانع  95با رعايت ماده  ، 82/  11/ 1٦مورخ  ٢٦61/ ٦8٦٦/ 82گرديده و آن مرجع طي نامه شماره ص 

قانون  99ماده  62بر ارزش افزوده و بند قانون ماليات  95ماده  1توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و تبصره 

مصوبه آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند،  9قانون مديريت پسماند ، ماده  8و  7-6شهرداري و ماده هاي 

مذكور را مغاير با قوانين ومقررات مربوطه ، حدود وظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص نداده 

با به اجراي مصوبه فوق  اصالحي قانون شوراها نسبت 193و 89ند به مواداست، لذا دستور فرماييد مست

 ش/ونتيجه را به اين شورا اعالم نمايند اقدامرعايت موارد فرمانداري 

 
  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 مذکور مصوبه تصویر پیوست به استحضار جهت فارس محترم استاندار رحیمی دکتر آقاي جناب   - 
 استحضار جهت اسالمی شوراي مجلس در شیراز نمایندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسی سازمان محترم مدیرکل  - 
 استحضار جهت89/ 55/ 56 مورخ 1665/ 6866/ 89ص شماره نامه به عطف شیراز شهرستان محترم فرماندار امیري آقاي جناب   - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمی شوراي محترم ریاست  - 
  استحضار جهت شیراز شهرستان اسالمی شوراي محترم ریاست  - 
  استحضار جهت شیراز شهر اسالمی شوراي محترم اعضاي  - 
  استحضار جهت شورا امالک و حقوقی امور ، بودجه و برنامه کمیسیون محترم ریاست  - 
  استحضار جهت شورا شهري خدمات و زیست محیط ، سالمت یونکمیس محترم ریاست  - 
 استحضار جهت شورا حراست محترم رییس  - 
  سایت در مصوبه ثبت دستور و استحضار جهت شورا عمومی روابط محترم مدیر  - 
  استحضار جهت شورا حقوقی محترم مشاور و دبیر طیبی آقاي  - 
  شورا بایگانی  - 
 پور حسن - طیبی: کنندگان اقدام  - 
 
  

 « رونق توليد »

 تعالي بسمه


