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 مصوبه

 تاريخ تا احمدي بهشت آرامستان در وجه اخذ بدون كرونايي و عادي فوت از اعم درگذشتگان دفن درباره مصوبه

١٣/٣/٣٠٤٣ 

طرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شوورا  رراوارد رفور ررتگشوتاار اعوم از فوو  عواري و  روووايي اورور ا وگ وجوا رر  رام وتار  

  ار الي از  مي يووهاي  الم   محيط زي   و  ورما  شوهري و ارواموا و اورجوا  امورح وو ي و 13/3/3043اهش  احمري تا تاريخ 

 شووراي صور و فتتوار و روموير ج  وا ع ووي (عواري راير اووا شوورا  رر يوك 13/34/99/و مورخ 1133/99امالك شورا  اا شمارد ثا  

 شر و اا   ب  راء الزم  اا شرح زير اا تصويب ر ير. ارر ي شورا اعضاي از وتر 31حضور  اا  1/31/99مورخ  شيراز شهر ا المي

 مارد واحرد:

اووا شووهرراري شوويراز اجووازد رارد مووي شووور  جهوو  رفوواد حووان  وواووارد ررتگشووتاار و فمهوووير رر را ووتاي تشوووي  شووهروورار جهوو  رفوور 

ررتگشتاار  ور رر  رام تار اهش  احمري شيراز  و ا  اوا تس وين  ت توير  حمون  تورفير  تهيوا و وصوب  ووگ  اور ررتگشوتاار رر  ر 

تحو  عوووار ت ميون و اه وازي تا ي وا  شوهري و  وا تماوهاي  1404144440فواي اعتاواري   رام تار  ارور ا گ وجا از محن رريف

تح  عوووار  تور و رفور امووا   1404340شهرراري واشي از حوارث و ايجار اي تااد فاي ت    وجش ايماريهاي ويرو ي ( رووا  و 

 االصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواحب و ويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووز اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراي  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواير 

 ا رام وماير. 13/3/3043تراي فعالي   رام تار تا تاريخ   از اا1414133فو  شرتار از محن رريف اعتااري 

 اورور ا وگ وجوا   13/3/3043تس ين و ت تير ررتگشتاار واشي از  رووا  ا جه  رفر اا  واير و واط موت ون موي شووور توا تواريخ  تبصره:

 صور  مي تيرر./ش

   

 

 :  رونوشت 
 مصوبات و حقوقی اداره سرپرست  - 

 اطالع جهت شورا
 بایگانی جهت شورا دبیرخانه سرپرست  - 
  

  موسوي سيدعبدالرزاق

 شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي


