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جناب آقاي دكتر قدرت اله نوروزي
شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسالمي

با سالم و احترام
اليحه شماره ۹۸/۱۷۶۶/س مورخ ۹۸/۳/۱۲ در پيشنهاد برداشت مبلغ ۸۵ ميليارد ريال از محل موجودي حساب 
اختصاصي اخذ هزينه تامين پاركينگ و استرداد اين مبلغ به حساب مذكور، در سررسيد ۷ ماهه با قيد يك فوريت مصوب شده، 
در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري با حضور نمايندگان كميسيون حمل و نقل و فناوري اطالعات، منتهي 
به جلسه علني مورخ ۹۸/۳/۱۹ مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد ماده ۳۹ آيين نامه مالي شهرداريها با 

قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:
جابجايي مبلغ ۸۵ ميليارد ريال مذكور باعث بروز توقف در اجراي عمليات احداث پاركينگها بر اساس  .۱

اعتبارات مندرج در بودجه مصوب نگردد.
پيش بيني اعتبارات جهت احداث پاركينگهاي جديد بر اساس برآورد درآمدهاي مرتبط تا پايان سال جاري  .۲

در اصالح بودجه سال ۹۸ انعكاس يابد.
احداث پاركينگهاي مورد نياز در سطح شهر به ويژه در ايستگاههاي مترو (مبدأ و مقصد) با هماهنگي معاونت  .۳

حمل و نقل و ترافيك شهرداري در اولويت قرار گيرند.
مبلغ ۸۵ ميليارد ريال قرض الحسنه برداشتي منحصراً در رديفهاي اعتبارات عمران شهري هزينه گردد. .۴

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعالم مي گردد. ۷۳۶۷۷۱۰

رونوشت:
جناب حجت االسالم والمسلمین سالك، جناب آقای مهندس فوالدگر، سرکار خانم تاج الدین، جناب آقای دکتر عابدی و جناب آقای دکتر کامران نمایندگان محترم مردم اصفهان  

در مجلس شورای اسالمي 
شورای محترم اسالمي استان اصفهان 

جناب آقای امیری، سرپرست محترم فرمانداری اصفهان به همراه ضمائم مربوطه 

شورای محترم اسالمي شهرستان اصفهان 

نمایندگان ناظر بر حسن اجرای مصوبات شورای  اسالمي شهر اصفهان 

دبیرخانه شورای اسالمي شهراصفهان 

  

فتح اله معين
رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان
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