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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص )پیوسو(   92/8/29/ص موور   1923/29با احترام ، به استحضار می رساند مصوبه شماره         

 دكو  با ٨ بخش 9٢/3٨٤٨ و9929 پالك مجاور جدول عرصه مترمربع ٨8/٨9 مقدار عمومی استفاده قابلی( سلب

، به فرمانداري ارسوال  33 كوچه بهشتی بلوار در واقع سعیدي اله فرج آقاي مالكی( با 3-3٤-٨٤-39٢ نوسازي

به مصوبه مذكورایراد نمود و موضوع  31/2/29مور   29/9٨٨٤/٢٤٨3گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ص

مطرح و منتهی بوه   32/2/29 جلسه )عادي  علنی شوراي اسالمی شهر شیراز مور  پنجمینمجدداً در شص( و 

)پیوس(  گردید كه مصوبه ثانوي به فرمانداري ابالغ و  9٤/2/29/ص مور  1٤83/29شماره اصالحی مصوبه 

 قااون  ونااا و ع عاا ش  یا، و       91با رعایت مااه    ٢/3٤/29مور   29/8٤1٨/٢٤٨3آن مرجع طی نامه شماره ص

، حدود وظایف واختیارات شوراي اسالمی شهر تشخیص  غایر با قوانین ومقررات مربوطهمصوبه مذكور را م

به اجوراي   اصالحی قانون شوراها نسب( 3٤9و 2٤ید مستند به موادیلذا مقتضی اس( دستور فرما. نداده اس(

این شورا اعالم به  ونتیجه را اقدامبا رعایت منشره شعالمی ف ماودشرو  9٤/2/29/ص مور  1٤83/29شماره  مصوبه

 نمایند/ش

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
  استحضار جهت 79/ 53/ 1 مورخ 1485/ 4308/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان فرمانداري محترم سرپرست منش احمدي آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
 استحضار جهت شورا معماري و شهرسازي كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت يرازش شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء  - 
  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  - 

 
  

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعالی بسمه


