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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 استاد نام به گذري نامگذاري درباره ٦٢/٧/٩٩ مورخ ص/٦٦٢٢/٩٩ شماره مصوبه به ايراد بر مبني مصوبه ابالغ*

 ص/٩٩/٦٢٦٢ مصوبه ايشان سرديس نصب و شجريان محمدرضا

 با سالم  

درباره  (پيوست)99/  7/  62 مورخ ص/  99/  6622با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره     

، پس از تصويب به هيأت نامگذاري گذري به نام استاد محمدرضا شجريان و نصب سرديس ايشان

به ، 99/  8/  2مورخ  2232/  3264/  99تطبيق مصوبات ارسال گرديده و آن مرجع طي نامه شماره ص

جلسه )عادي( علني شوراي  ششمين و پنجاه و يكصد در مجدداً موضوع و نمود ايراد مذكور مصوبه

/ ص  99/  6262حي شماره بررسي و منتهي به مصوبه اصال 99/  8/  22اسالمي شهر شيراز مورخ 

)پيوست( گرديد كه مصوبه ثانوي به هيأت تطبيق مصوبات ابالغ و آن مرجع طي نامه  99/  8/  26مورخ 

 22ماده  67قانون شوراها و بند  82ماده  63به استناد بند  ،99/  8/  63مورخ  2232/  3424/  99شماره ص

ا، خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي و آئين نامه نحوه نظارت آئين نامه نامگذاري شهره قانون شهرداري و رعايت

مصوبه مذكور را مغاير با قوانين ومقررات مربوطه ، حدود وظايف  بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان،

 92واختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص نداده است. لذا مقتضي است دستور فرماييد مستند به مواد

با  ،99/  8/  26 مورخ ص/  99/  6262 شماره به اجراي مصوبه ها نسبتاصالحي قانون شورا 226و

 ونتيجه را به اين شورا اعالم نمايند/ش اقدام رعايت موارد هيأت تطبيق

 

 

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 

 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت99/  8/  43 مورخ 1435/  3434/ 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 نامگذاري كميسيون  محترم رئيس  - 
 اطالع جهت شورا حراست سرپرست  - 

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي
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 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  - 
  سوابق در بايگاني جهت شورا دبيرخانه سرپرست  - 
  


