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بساه تعالی

« حمایت از کاالی ایرانی »

جناب آقاي مهندس اسكندرپور
شهردار محترم شيراز
ابالغ مصوبه

با سالم
با احترام به استحضار می رساند مصوبه شماار /59/9245ص ممور  ( 59/54/59پیوسم ) درخصموص
بررسی مصوبات شوراي نامگذاري پس از تصویب به فرمانداري ارسال گردید و آن مرجع طی نامه شماار
ص 9925/5551/57مور  57/4/51به بند های  1و  8مصوبه مذکور ایراد ناود و موضمو مدمدداد در سمی و
هفتاین جلسه (عادي) علنی شورا مور  57/4/57مطرح و منتهمی بمه مصموبه اصمراري شماار /57/952ص
مور ( 57/4/51پیوس ) گردیمد کمه مصموبه ومانوي بمه فرمانمداري ارسمال و آن مرجمع طمی ناممه شماار
ص 9925/5991/57مور  57/4/49موضو را به هیئ حل اختالف استان فارس ارسمال نامود و از آندائیکمه
طبق ماد  51اصالحی قانون شوراها مهل اعالم نظر هیئم حمل اخمتالف نسمب بمه مصموبه هماي شماار
/59/9245ص مور ( 59/54/59بن های  1و  )8و /57/952ص مور  57/4/51شوراي اسالمی شمهر کمه ممورد
اعتراض فرمانداري قرار گرفته 41 ،روز می باشد و آن هیئ با انقضاء مهل مذکور ،اعالم نظر نهایی ننامود
اس  ،لذا دستور فرمائید مستند به مواد  51و 514اصالحی قانون شوراها و هاچنین تبصمر  4مماد  7آیمین
نامه اجرائی ماد  51و قانون استفساریه ماد  51مصوب  59/1/54مدلس شوراي اسالمی ،نسمب بمه اجمراي
بن های  1و 8مصوبه /59/9245ص مور  59/54/59و مصوبه /57/952ص مور  57/4/51اقدام و نتیده را به
این شورا اعالم ناایند/.ش

سيداحمدرضا دستغيب
رييس شوراي اسالمي شهر شيراز

رونوشت :
 مجمع محترم نمايندگان شيراز در مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار مديركل محترم سازمان بازرسي استان فارس جهت استحضار مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و دبير هيأت حل اختالف شوراي استان جهت استحضار برادر گرامي جناب آقاي مهندس عاليشوندي فرماندار محترم شهرستان شيراز جهت استحضار رياست محترم شوراي اسالمي استان فارس جهت استحضار رياست محترم شوراي اسالمي شهرستان شيراز جهت استحضار رياست محترم شوراي نامگذاري شهر شيراز جهت استحضار مدير محترم روابط عمومي شورا جهت استحضار و دستور ثبت مصوبه در سايت آقاي طيبي دبير و مشاور محترم حقوقي شورا جهت استحضار بايگاني شورا -اقدام كننده  :طيبي

