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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 شهرداري و شهر اسالمي شوراي در شاغل استيجاري رانندگان رفاهي هاي كارت شارژ سازي همسان درباره مصوبه ابالغ

 ص/٩٩/٩٣٣٩ مصوبه شركتي و رسمي پرسنل كليه با شيراز

 با سالم 

 درباره (پيوست)22/  7/  92 مورخ ص/  22/  9332 شماره مصوبه رساند مي استحضار به ، احترام با     

 شيراز شهرداري و شهر اسالمي شوراي در شاغل استيجاري رانندگان رفاهي هاي كارت شارژ سازي همسان

پس از تصويب به هيأت تطبيق مصوبات ارسال گرديده و آن مرجع طي  شركتي، و رسمي پرسنل كليه با

به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ،22/  2/  4 مورخ 1414/  1294/ 22نامه شماره ص 

و در صورت شهرداريها و رعايت آئين نامه مالي شهرداري و بخشنامه بودجه ارسالي از سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور 

مصوبه مذكور را مغاير با قوانين ومقررات مربوطه، حدود ،پيش بيني و وجود اعتبار در بودجه مصوب ساليانه

 429و 22لذا دستور فرماييد مستند به موادوظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص نداده است،

ونتيجه را به اين شورا اعالم  اقدامهيأت تطبيق با رعايت مواردبه اجراي مصوبه فوق اصالحي قانون شوراها نسبت

 نمايند/ش

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 تصوير پيوست به اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت مصوبه

 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت99/  8/  4 مورخ 1414/  1204/ 99ص شماره نامه به عطف 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  - 
  شورا گاه وب در مصوبه ثبت 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

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي


