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بسمه تعالی

« حمایت از کاالی ایرانی »

جناب آقاي مهندس اسكندرپور
شهردار محترم شيراز
ابالغ مصوبه

با سالم
با احترام  ،به استحضار می رساند مصوبه شماره /67/3765ص مورخ ( 67/27/76پیوست ) درخصتوص
بازنگری مصوبه شماره /69/7276ص مورخ  69/22/76دوره چهارم شورای اسالمی شهر شیراز در رابطته بتا
دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل درون شهری ،پس از تصتوی

بته

فرمانداری ارسال گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ص 3792/769/66مورخ  ، 66/2/72با رعا تاآریتاناره ا ر
دترتآرحملروهقلرب عرور س فرروراس سن
امو یرور دترتآر صرفرسوخآروریتناره

رس ز نر ربوط ر،رهمچنناریتناره

راج راتیرق هونرتوساه رحمالروهقالر

ر لیرور ها ت رهادرراع ر ،مصتوبه متوکور را مغتایر بتا اتوانی

ومقررات مربوطه  ،حدود وظایف واختیارات شورای اسالمی شهر تشخیص نداده اس  .ولنکار تذکررگررتدهر:ر
 -1رعرتبصرهر3ر الح قیرهراتطیربرا روعوررهرکآره ر ف قدرصتحنآرالزمررتدهراسآرک رب تستیرازرهم نرابتدارازروعورر
هرکآره رف قدرصتحنآرخورراع رهور.ر
 -2رعرتبصرهر1ر الح قیراصتحیربندر11ربخشر(ج)ر اعزت بیرورا تن زررهیروررعج ربند رهرکآرها رحمالروهقالر سا فرر
ب تستیربرراس سرضوابطرور قرعا ر ربوط رورتحآرهظ ع رس ز نراهج مرهور.ر

لوا مقتضی اس دستور فرمایید مستند به مواد 62و 227اصالحی اانون شوراها نستت بته اجترای مصتوبه
فوق ب رعا تآر واعرراات یرفر هداع راادام ونتیجه را به ای شورا اعالم نمایند/ش

سيداحمدرضا دستغيب
رييس شوراي اسالمي شهر شيراز
رونوشت :
 مجمع محترم نمايندگان شيراز در مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار -مديركل محترم سازمان بازرسي استان فارس جهت استحضار

 -برادر گرامي جناب آقاي مهندس عاليشوندي فرماندار محترم شهرستان شيراز عطف به نامه شماره ص 1425 /492 /79مورخ 79 /5 /42جهت استحضار

-

رياست محترم شوراي اسالمي استان فارس جهت استحضار
رياست محترم شوراي اسالمي شهرستان شيراز جهت استحضار
رياست محترم كميسيون عمران  ،حمل ونقل و ترافيك شورا جهت استحضار
مدير محترم روابط عمومي شورا جهت استحضار و دستور ثبت مصوبه در سايت
آقاي طيبي دبير و مشاور محترم حقوقي شورا جهت استحضار
بايگاني شورا
اقدام كننده  :طيبي

