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  امامي نوذر آقاي جناب

 شيراز شهر اسالمي شوراي محترم دار خزانه

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

درخصوص تفريغ بودجه سال ( پيوست) 02/4/89ص مورخ /1331/89با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره      

 89/0222/1241و آن مرجع طي نامه شماره صشوراي اسالمي شهر شيراز، پس از تصويب به فرمانداري ارسال گرديده  8٩

علني شوراي اسالمي شهر ( عادي)به مصوبه مذكور ايراد نمود و موضوع مجدداً در نود و هشتمين جلسه  2/1/89مورخ 

گرديد كه مصوبه ( پيوست) 1٩/1/89ص مورخ /1٩19/89مطرح و منتهي به مصوبه اصالحي شماره  89/  1/  12شيراز مورخ 

مجدداً به مصوبه مذكور ايراد و  89/  1/  31مورخ  89/3149/1241مانداري ابالغ و آن مرجع طي نامه شماره صثانوي به فر

مطرح و منتهي به مصوبه 89/  2/  2علني شوراي اسالمي شهر شيراز مورخ ( عادي)موضوع مجدداً در يكصد و يكمين جلسه 

وبه به فرمانداري ابالغ و آن مرجع طي نامه شماره گرديد كه مص( پيوست) 89/  2/  ٩ص مورخ /1830/89شماره 

مصوبه مذكور را مغاير با رعايت آيين نامه نحوه هزينه كرد بودجه شوراي اسالمي كشور ، ، 12/٩/89مورخ  89/3840/1241ص

 120و 82با قوانين ومقررات مربوطه ، حدود وظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص نداده است، لذا در اجراي مواد

                     ش./اصالحي قانون شوراها مصوبه مذكور جهت امعان نظر و هر گونه اقدام حضورتان ابالغ مي گردد

 
  موسوي سيدعبدالرزاق

  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/ 7/ 51 مورخ 1495/ 2893/ 89ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار اميري آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار هتج 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  - 
  قانوني مراحل انجام و استحضار جهت شيراز محترم شهردار اسكندرپور مهندس آقاي جناب   - 
 تحضاراس 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  - 
 پور حسن - طيبي:  كنندگان اقدام  - 
 
  

 « رونق توليد »

 تعالي بسمه


