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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص  )پیوست( 51/54/79ص مورخ /0514/79 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 شوماره  دادناموه  موضوو   فرجوی  محمدعلی آقای محکومیت از قسمتی بابت ریال 444/444/944 مبلغ پرداخت

تصویب بوه   از پس ،ریال 444/111/511/5 مبلغ به دیه پرداخت بر مبنی 10/6/79 مورخ 7947799514144719

مسوتنداایی را   16/54/79موورخ   79/1014/1605ارسال گردیده و آن مرجع طوی ناموه شوماره ص     فرمانداری

هر شویراز موورخ   جلسه )عوادی( علنوی شوورای اسوالمی شو      یکمینو افتاد و موضو  مجدداً در مطالبه نمود 

و به کمیسیون برنامه ، بودجه، امورحقووقی و اموالش شوورا بوه مناوور اراتوه مسوتندا  بوه         مطرح  5/55/79

مسوتندا  موورد    17/55/79/ص موورخ  0611/79فرمانداری ارسال و کمیسیون مذکور نیز طوی ناموه شوماره    

 با رعایت  ،  9/51/79مورخ  79/7116/1605مطالبه را به فرمانداری ارسال نمود و آن مرجع طی نامه شماره ص

، مصووبه موذکور را   آیین نامه مالی شهرداری و بخشنامه بودجه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

لوذا  ، غایر با قوانین ومقررا  مربوطه ، حدود وظایف واختیارا  شورای اسالمی شهر تشخیص نوداده اسوت  م

 شماره به اجرای مصوبه اصالحی قانون شورااا نسبت 541و 74ید مستند به موادیمقتضی است دستور فرما

 این شورا اعالم نمایند/شبه  ونتیجه را اقدام با رعای  موارد اعالمی فرمانداری 51/54/79ص مورخ /0514/79

 
 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 جهت 79/ 51/ 9 مورخ 3965/ 7539/ 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 شورا امالك و امورحقوقي ، بودجه ، برنامه كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء  - 
  سايت در همصوب 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  - 

 
  

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعالی بسمه


