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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 درخصووص  (پیوسو  ) 61/4/89ص موور   /6221/89 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 ،6189 سال در شیراز شهرداري بازنشستگان كانون الحسنه قرض صندوق به ريال میلیارد يك مبلغ مساعدت

به  16/4/89ر  مو 89/2446/4146به فرمانداري ارسال گرديده و آن مرجع طی نامه شماره صتصويب  از پس

علنی شوراي اسالمی شهر شویراز  ( عادي)جلسه نود و هفتمین ايراد نمود و موضوع مجدداً در  مصوبه مذكور

گرديود كوه   ( پیوسو  ) 61/4/89ص موور   /6142/89شماره اصالحی مطرح و منتهی به مصوبه  8/4/89مور  

با رعا تا ررر،  16/4/89موور    89/1644/4146مصوبه ثانوي به فرمانداري ابالغ و آن مرجع طی نامه شماره ص

آتینرن مهرم لیرشهرداعیروربخشن مهربودجهراعس لیرازرس زم نرشهرداعته ربودجهرورر61ورر61موادررآتینرن مهرنحوهرهزتنهرکرد

غاير با قوانین ومقوررات  ، مصوبه مذكور را موردهی عته یرکشوعرورپیشربینیروروجودرااتب عردعربودجهرمصوبرس لی نه

لوذا مقتضوی اسو  دسوتور     . حدود وظايف واختیارات شوراي اسالمی شهر تشویی  نوداده اسو     مربوطه ،

ص موور   /6142/89شوماره   به اجراي مصوبه اصالحی قانون شوراها نسب  612و 81ید مستند به مواديفرما

 ش/اين شورا اعالم نمايندبه  ونتیجه را اقدامب رعا ت رمواعدرااالمیرفرم نداعیر 61/4/89

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت89/ 1/ 45 مورخ 1435/ 4513/ 89ص هشمار 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  - 

 

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس

 « رونق توليد »

 تعالیبسمه 


