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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 د خهاشص ( پیشسا  )  4/2/79ص یاش    /333/79به استحضاا  یار  ساامص یهاشبه ها ا         با احترام     

پس از تهشيب باه فریاماصا ي    با  ومقل ح ل برخط خصیات دهنص  ا ايه هركتهاي فعالی  محش  دستش الع ل

یهشبه یاکكش  اياراد م اشد و     به 7/2/79یش    79/0191/3440و آن یرجع طر مایه ه ا   صرديص  ا سال گ

 اصرا يیطرح و ینتهر به یهشبه  09/2/79علنر هش ا یش   ( عادي)جلسه سر و هفت ین یشضشع یجصداً د  

یرجاع طار    و آن ا ساال گرديص كه یهشبه ثامشي به فریاماصا ي  ( پیشس ) 01/2/79ص یش   /373/79ه ا   

از ؛ یشضشع  ا به هیئ  حل اختالف استان فا س ا ساال م اشد   24/2/79یش    79/0437/3440مایه ه ا   ص

اصالحر قامشن هش اها یهل  اعالم مظر هیئ  حال اخاتالف مساب  باه یهاشبه هااي        71آمجائیکه طبق یاد  

كاه یاش د اعتارا      هاش اي اساالیر هاهر    01/2/79ص یاش    /373/79و  4/2/79ص یاش    /333/79ه ا   

، لاکا  اس من شد  مهاير اعالم مظر  یکكش ، وز یر باهص و آن هیئ  با امقضاء یهل   21فریامصا ي قرا  گرفته، 

آيین مایه اجرائر  9یاد   2و ه چنین تبهر  اصالحر قامشن هش اها  012و 71دستش  فریائیص یستنص به یشاد 

هااي   هاشبه ی به اجراي مسب یجلس هش اي اسالیر،  02/1/73یهشب  71و قامشن استفسا يه یاد   71یاد  

 ش./اقصام و متیجه  ا به اين هش ا اعالم م اينص 01/2/79ص یش   /373/79و  4/2/79ص یش   /333/79 ه ا  

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز ايندگاننم محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت استان شوراي اختالف حل هيأت دبير و استانداري شوراهاي و شهري امور دفتر محترم مديركل  - 
 استحضار جهت شيراز شهرستان محترم فرماندار عاليشوندي مهندس آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا ترافيك و ونقل حمل ، عمران كميسيون محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا امالك و امورحقوقي ، بودجه ، برنامه كميسيون محترم رياست  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و استحضار جهت شورا عمومي روابط محترم مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
 طيبي:  كننده اقدام  - 
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