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 ریاست محترم شورای اسالمی شهر ارکواز 

 سالم با 
خداوند سبحان را بسی شکر گزارم که توفیق خدمتگزاری به مردم فهیم ، شجاع ، غیرتمند ، شریف و             

خادم حقیر عنایت فرمود و در این مسیر بهترین ها را نصیبم نمود اینجانب را به این ایثار گر شهر ارکواز ملکشاهی 

با این مردمان نیک مرام و بزرگ منش سالها مانوس بوده ام در نظر داشتم شهری زیبا و در خور شهروندان گرانقدر 

یار گالخ ، نامالیمات بسارکواز بسازیم و فضایی جدید و با نشاط مملو از امید مهیا سازیم اما در این مسیر پر از سن

م و اگر نبود آن همه الطاف محبت آمیز شهروندان عزیز و فهیم شهر دو بی مهری های بی سابقه را مشاهده کر

ارکواز و حمایت و مساعدت های معاون محترم امور عمرانی ، مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری ،  

یاست محترم دادگستری شهرستان ، روسای دستگاههای امنیتی و انتظامی فرماندار جهادی و انقالبی شهرستان، ر

شهرستان ، فرماندهی محترم سپاه پاسداران شهرستان، و تالش و کوشش شبانه روزی و خستگی ناپذیر همکاران 

ا هخدوم و زحمتکش شهرداری، زودتر از این عطای این بار گران را به لقایش می بخشیدم و سزای این نامهربانی 

فلذا پیرو مذاکرات انجام شده و با عنایت به احساس مسئولیت در قبال نظام خالق هستی بخش وا می گذاشتم به را 

و دولت کریمه کار و کرامت ، و شهروندان و همکاران عزیزتر از جانم و در راستای جلوگیری از رکود در فعالیت 

ترین نهاد خدمت صادقانه به ولی نعمتان می باشد به  های عمرانی و خدماتی شهرداری که به حق بهترین و وسیع

همکاران عزیز شهرداری  منظور پایان دادن به اختالف نظرهای موجود در کمال تواضع و ضمن ابراز کمال تشکر از

با سربلندی و کارنامه مشخص و معین که حاکی از خدمات صادقانه و عمل به تعهدات وجدانی و اخالقی و شرعی 

 لت و مردم بوده بدینوسیله به دالیل مشروحه ذیل :در قبال دو

 .اقوام و بستگان در شهرداریخود ، ـ درخواست های مکرر تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر مبنی بر استخدام 

 فاقد هر گونه توجیه وتحمیل هزینه های سنگین اجرای پروژه های غیر ضروری و ـ فشار به شهرداری در جهت 

 فنی و اقتصادی.

 میلیون تومان 050میلیون تومان به  902از شورا  سهم ـ در خواست افزایش غیر قانونی و غیر معقول اعتبارات
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ـ عدم بررسی ، رسیدگی و تصویب پیشنهادات شهرداری در موعد مقرر از جمله بودجه پیشنهادی ، تعرفه تنفیذی 

 و ...

 وژه های عمرانی شهرداری ای و کلیشه ای از پر ـ سهم خواهی طایفه

ـ پیشنهاد پرداخت رشوه و سمت و مقام توسط یکی از اعضای شورای شهر به احدی از کارکنان شهرداری به منظور 

اخالل و ایجاد اختالف در شهرداری و تبانی برای ارتکاب اقدامات مجرمانه از جمله قبضه نمودن منابع درآمدی 

ه نفع افراد نزدیک به خود و همچنین دخالت در امور اجرایی شهرداری و شهرداری مانند سنگ شکن و عوارضات ب

 .به نفع خود نیز قصد اخذ مالی ، زمین و وجوه غیر قانونی

عدم موافقت اعضای شورای اسالمی شهر به تعمیر و تجهیز ماشین آالت عمرانی و خدماتی و عدم موافقت با جذب ـ 

 م شهرداریها و دهیاریهای کشور.یکدستگاه بیل بکهو از طریق سازمان محتر

استعفای خویش را از سمت شهردار شهر ارکواز تقدیم و خود را بعنوان سرباز نظام مقدس جمهوری اسالمی در هر 

سنگر و جایگاه دیگری می دانم و از خداوند تبارک و تعالی آرزوی طول عمر با عزت جهت مقام معظم رهبری )مد 

 کلیه ی دولت خدمتگذار و ضل العالی( ، موفقیت و سربلند
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