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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 تا( ع) مجتبي حسن امام تقاطع حدفاصل شيراز، جنوبي كمربندي محور عرضي مقطع ساماندهي درباره مصوبه ابالغ*

 ص/٩٩/٢٢٢٢ مصوبه كندرو احداث جهت نواب، تقاطع

 با سالم 

 دربمار   (پيوسم  )99/  7/  22 ممور   ص/  99/  2222 شماار   مصوبه رساند مي استحضار به ، احترام با     

 نموا،،  تقاطع تا( ع) مجتبي حسن امام تقاطع حدفاصل شيراز، جنوبي كاربندي محور عرضي مقطع ساماندهي

پس از تصويب به هيأت تطبيق مصوبات ارسال گرديد  و آن مرجع طي ناممه شماار  ص    كندرو، احداث جه 

قانون شوراها و با رعايت آئين نامه مالي شهرداري و در  81ماده  22به استناد بند ،99/  8/  2 مور  1272/  7127/ 99

مصوبه مذكور را مغاير با ،اليانهصورت اخذ مصوبه شوراي ترافيك استان و پيش بيني و وجود اعتبار در بودجه مصوب س

لمذا دسمتور   قوانين ومقررات مربوطه، حدود وظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر تشميي  نمداد  اسم ،   

باا رعايات ماوارد هيا ت     بمه اجمراي مصموبه فمو      اصالحي قانون شوراها نسب  212و 91فرماييد مستند به مواد

 اايند/شونتيجه را به اين شورا اعالم ن اقدامتطبيق

   

 

 :  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 1405/  0404/ 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 فارس استان شهرسازي و راه محترم مديركل  - 
 استحضار جهت فارس استان اي جاده نقل و حمل و راهداري اداره محترم مديركل  - 
 استحضار جهت شيراز آبفا شركت محترم مديرعامل  - 
 استحضار جهت فارس اي منطقه برق شركت محترم مديرعامل  - 
 استحضار جهت فارس استان گاز شركت محترم مديرعامل  - 
  استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي  - 
 استحضار جهت شورا ترافيک و نقل و حمل عمران، 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  - 

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس

 ((توليد جهش))

 بساه تعالي
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 اطالع جهت شورا مصوبات و حقوقي اداره سرپرست  - 
 بايگاني جهت شورا دبيرخانه سرپرست  - 
  


