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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 درخصموص  (پیوسم  ) 3/4/89ص ممور   /1451/89 به استحضار می رساند مصوبه شماار   با احترام ،        

 ریشم   تخلفات ادار  کارکنان از حسینی احاد آقای به ریال(  میلیون پنج و سی)  000/000/34 مبلغ مساعدت

 ج   اس ، شد  حادثه دچار بارفروش افراد حاله اثر بر اداری وظیفه انجام حین در که ش ری خدمات معاون 

آن مرجم  یمی ناممه شماار      ارسمال رردیمد  و    تصموی  بمه فرمانمداری    از پم   ،عام   همای  هزینه پرداخ 

بودجه شهرداری و آیین نامه  61و  61دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد با رعایت  ،18/4/89مور   89/9895/4451ص

مالی شهرداری، بخشنامه بودجه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و پیش بینی و وجود اعتبار در بودجه مصوب 

غایر با قوانین ومقررات مربویه ، حدود وظایف واختیارات شورای اسمالمی شم ر   ، مصوبه مذکور را مسالیانه

بمه اجمرای    اصالحی قانون شموراها نسمب    109و 80ید مستند به موادیدستور فرمالذا . تشخیص نداد  اس 

 ش/این شورا اعالم ناایندبه  ونتیجه را اقدام موارد اعالمی فرمانداری با رعایتفوق  مصوبه

  

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت89/ 1/ 58 مورخ 1425/ 9892/ 89ص 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 اعضاي  - 
  استحضار جهت شورا امالك و امورحقوقي ، بودجه و برنامه كميسيون محترم رييس  - 
 استحضار جهت شورا حراست محترم رييس  - 
  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  - 
 
  

 « رونق توليد »

 تعالی بساه


