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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 مصوبه پنجم شوراي رويكردهاي درباره ٤٩/٨/٦٩ مورخ ص/٢١٤٣/٦٩ شماره مصوبه اصالح بر مبني مصوبه ابالغ

 ص/ ٦٦/٣٤١٦

 با سالم 

مبنوي بور   (پيوسو  )22/  1/  71 موور   ص/  22/  9712 با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره  

پو  ا  صصوويب بوه     درباره رويكردهاي شوراي پونم،،  79/8/29/ص مور  2179/29اصالح مصوبه شماره 

با   ،22/  1/  92مور  1917/  2292 /22هيأت صطبيق مصوبات ارسال گرديده و آن مرجع طي نامه شماره ص 

و رع يت دستورالعمل برن مه راهبردي عملي تي شهر و شهرداري و ق نون نوس زي و عمران شهري و بخشن مه بودجه ارس لي از س زم ن شهرداريه  

مصوبه مذكور را مغاير با قوانين ومقررات مربوطه، ج مع و تفصيلي شهري و ضوابط و مقررات شهرس زي، دهي ريه ي كشور و طرح

 29لذا دسوتور ررماييود منوتند بوه موواد     حدود وظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر صشخيص نداده اس ،

ونتيموه را بوه ايون     اقودام قب  رع يت موارد هيأت تطبيبه اجراي مصوبه روق اصالحي قانون شوراها ننب  799و

 شورا اعالم نمايند/ش

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت99/  7/  99 مورخ 1465/  9999/ 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  - 
 استحضار جهت شورا تلفيق 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  - 
 اطالع جهت شورا مصوبات و حقوقي اداره سرپرست  - 
 بايگاني جهت شورا دبيرخانه سرپرست  - 
  

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس

 ((توليد جهش))

 بنمه صعالي


