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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 هيأت نامه تصويب اجراي  ص/٩٨٥٢/٢٢ مصوبه به ايراد بر مبني اختالف حل هيأت به ايرادي مستقيم مصوبه ابالغ

 ص/٢٢/٩٤٧٩ مصوبه بگيران مستمري و بازنشستگان به غيرنقدي و نقدي از اعم رفاهي امكانات ارائه وزيران

 با سالم 

 مبني (پيوست) 22/  5/  92/ ص مورخ 22/  9852با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره     

اجراي تصويب نامه هيأت وزيران درباره ارائه امكانات رفاهي اعم از نقدي و غيرنقدي به بازنشستگان و  بر

مستمري بگيران تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، پس از تصويب به هيأت تطبيق مصوبات ارسال 

 و ور ايراد نمودمذك مصوبه به22/  5/  95 مورخ 8449/  4444/  22گرديده و آن مرجع طي نامه شماره ص

 22/  2/  9 مورخ شيراز شهر اسالمي شوراي علني( عادي) جلسه نهمين و پنجاه و يكصد در مجدداً موضوع

 مصوبه كه گرديد( پيوست) 22/  2/  4 مورخ ص/  22/  9449 شماره اصراري مصوبه به منتهي و بررسي

موضوع را 22/  2/  91مورخ  8449/  4444/  22ص شماره نامه طي مرجع آن و ارسال تطبيق هيأت به ثانوي

اصالحي قانون شوراها مهلت اعالم  21به هيأت حل اختالف استان فارس ارسال نمود؛ از آنجائيكه طبق ماده 

 ص/  22/  9449 و 22/  5/  92 مورخ ص/ 22/  9852 نظر هيأت حل اختالف نسبت به مصوبه هاي شماره

روز مي باشد و آن هيأت  91مورد اعتراض هيأت تطبيق قرار گرفته،  كه شهر اسالمي شوراي 22/  2/  4 مورخ

اصالحي  919و 21با انقضاء مهلت مذكور، اعالم نظر نهايي ننموده است، لذا دستور فرمائيد مستند به مواد 

مصوب  21و قانون استفساريه ماده  21آيين نامه اجرائي ماده  4ماده  9قانون شوراها و همچنين تبصره 

به اجراي مصوبه هاي مذكور اقدام و نتيجه را به اين شورا اعالم  مجلس شوراي اسالمي، نسبت 99/5/28

نمايند./ش

 

   

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي
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 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت شيراز شهرستان محترم فرماندار  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رئيس  - 
 استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رئيس  - 
  استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي  - 
 استحضار جهت شورا امالک و حقوقي امور بودجه، و برنامه كميسيون محترم رئيس  - 
 اطالع جهت شورا حراست سرپرست  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و اطالع جهت شورا پاسخگويي و رساني اطالع امور اداره سرپرست  - 
 اطالع جهت شورا مصوبات و حقوقي اداره سرپرست  - 
 بايگاني جهت شورا دبيرخانه سرپرست  - 
  

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس


