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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 بيماري از ناشي درگذشتگان كليه تدفين و تكفين تغسيل، ساماندهي، جهت واحد مديريت ايجاد درباره مصوبه ابالغ

 ص/١١/٤٤٢٢ مصوبه احمدي بهشت آرامستان در ٩١ كوويد

 با سالم 

 درباره )پيوست(99/  9/  3/ ص مورخ  99/  4422با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره      

 در ٩١ كوويد بيماري از ناشي درگذشتگان كليه تدفين و تكفين تغسيل، ساماندهي، جهت واحد مديريت ايجاد

 شماره نامه طي مرجع آن و گرديده ارسال مصوبات تطبيق هيأت به تصويب از پس احمدي، بهشت آرامستان

 11 ماده 51 و 53 بندهاي و شوراها قانون 07 ماده 45 بند استناد به ،99/  9/  53 مورخ  1425/  2474/  99 ص

ور آرامستان بهشت احمدي و قب امتياز واگذاري نامه آئين و گورستان و شويخانه مرده نامه آئين رعايت و شهرداري قانون

فرمانداري شهرستان شيراز درخصوص ساماندهي وضعيت  99/  0/  50بهاي خدمات كفن و دفن و قبر و صورتجلسه تاريخ 

مصوبه مذكور را مغاير با قوانين ومقررات مربوطه، حدود وظايف واختيارات  فوت شدگان بيماري كرونا،

اصالحي قانون شوراها  574و 97دستور فرماييد مستند به مواد لذا شوراي اسالمي شهر تشخيص نداده است،

ونتيجه را به اين شورا اعالم نمايند/ش اقدام با رعايت موارد هيأت تطبيق به اجراي مصوبه فوق نسبت

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت99/  9/  51 مورخ 1465/  6074/ 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  - 
 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

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي


