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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص )پیوسو(   92/8/29/ص موور   5923/29با احترام ، به استحضار می رساند مصوبه شماره         

 كود  بوا  ١ بخو   ٧989/9٤١9 رقفوی  پوال   مجوارر  معبر عرصه مترمربع 9 مقدار عمومی استفاده قابلی( سلب

 كوچوه  -راز خیابان-غربی عرفان بلوار در راقع شريك ر عباسی محمد آقاي مالكی( با 3-53-92-23 وسازين

به مصووبه   ٤١/2/29مور   29/9١٧2/3٧١٤، به فرمانداري ارسال گرديده ر آن مرجع طی نامه شماره صراز ١

سالمی شهر شیراز مور  جلسه )عادي  علنی شوراي ا پنجمینمذكورايراد نمود ر موضوع مجدداً در شص( ر 

)پیوس(  گرديد كه مصووبه   93/2/29/ص مور  5٧83/29شماره اصالحی مطرح ر منتهی به مصوبه  ٤2/2/29

ر91با رعا تامردا   رررر 3/٤3/29موور    29/8353/3٧١٤ثانوي به فرمانداري ابالغ ر آن مرجع طی نامه شوماره ص 

وانین رمقررات مربوطه ، حدرد رظواي  راختیوارات   غاير با قمصوبه مذكور را م ق نونرنوس زیرورامرانرشهریر،

اصوالحی   ٤39ر 23ید مستند به مواديلذا مقتضی اس( دستور فرما. شوراي اسالمی شهر تشخیص نداده اس(

ب رعا تامرداواع راایداررارد نا اعیررررر 93/2/29/ص مور  5٧83/29شماره  به اجراي مصوبه قانون شوراها نسب(

 اين شورا اعالم نمايند/شبه  رنتیجه را اقدام

 

 
 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/ 8 مورخ 8465/ 5308/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان نداريفرما 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 شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اءاعض  - 
  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  - 

 
  

 «کاالی ایرانی  حمایت از »

 تعالی بسمه


