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 نظرپور مهندس آقاي جناب

 شيراز فاضالب و آب شركت محترم مديرعامل

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصوبص  )پیبسو(   97/7/79/ص موبر   8463/79به استحضار می رساند مصوببه مورار     با احترام ،     

 تبسوعه  بورا   تسهیالت ایجاد قانبن سبم تبصر  مبضبع فاضالب و آب انشعابات و بهاء آب تعرفه افزایش

و آن مرجو  طوی ناموه مورار      ، پو  ا  تصوبیب بوه فرمانودار  ارسوای هردیود         فاضوالب  و آب ها  طرح

جلسوه  مص( و هفتروی   مصببه مذکبر ایراد نربد و مبضبع مجدداً در  به 46/7/79مبر   79/9999/1469ص

 6/91/79/ص موبر   8747/79مورار    اصورار  مطرح و منتهی به مصببه  8/91/79علنی مبرا مبر  )عاد   

موبر    79/3971/1469و آن مرج  طی نامه مرار  ص ارسای)پیبس(  هردید که مصببه ثانب  به فرماندار  

 9مواد    4مطواب  تبصور    ا  آنجائیکوه  ؛ مبضبع را به هیئ( حل اختالف استان فارس ارسای نربد 94/91/79

تشوکیالت ، واوایو و انتبابوات موبراها       قوانبن  71و قانبن استفسواریه مواد     71آیی  نامه اجرائی ماد  

مجل  مبرا  اسالمی مهلو( رسویدهی و اعوالم ن ور      94/3/9871اسالمی کشبر و انتباب مهرداران مصبب 

 هیئو( تطبیو  مصوببات   مبرا  اسالمی مهر که مبرد اعتراض نهایی هیئ( حل اختالف نسب( به مصببات 

اس( و طب  تبصر  ننربد  نهایی اعالم ن ر  مذکبر،مهل( رو  می بامد و آن هیئ( با انقضاء  41قرار هرفته، 

آیی  نامه اجرایی تشکیالت ، انتبابوات داخلوی و اموبر مواوی موبراها  اسوالمی موهرها مصوبب          94ماد   4

 914و 71وذا دسوتبر فرمائیود مسوتند بوه موباد      هیئ( و یران مصببه مبرا ال م االجرا می بامد،  99/9/9893

/ص موبر   8747/79و  97/7/79/ص موبر   8463/79هوا  مورار     صوببه م به اجورا   نسب(، قانبن مبراها 

 ./شاقدام و نتیجه را به ای  مبرا اعالم نرایند 6/91/79

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان ترممح مديركل  - 
 استحضار جهت استان شوراي اختالف حل هيأت دبير و استانداري شوراهاي و شهري امور دفتر محترم مديركل  - 
 استحضار جهت شيراز شهرستان فرمانداري محترم سرپرست منش احمدي آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس اناست اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا هماهنگي و تلفيق 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  - 

 
  

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعاوی بسره


