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 اسكندرپور مهندس آقاي جناب

 شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 الزاام  درخصوص( پیوست) 98/4/89ص مورخ /274/89استحضار می رساند مصوبه شماره به ،  با احترام     

 ذکزر  بزا  و ارسال با همامان شفافیت سامانه در 5 ماده کمیسیون به ارسالی موارد انتشار به شیراز شهرداری

مزورخ   89/9551/5429پس از تصویب به فرمانداری ارسال گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ص،  توجیهات

علنزی شزورای   ( عزادی )جلسزه  هشزتاد و هفتمزی   و موضوع مجزددا  در   به مصوبه مذکور ایراد نمود 48/4/89

 4/5/89ص مزورخ  /448/89شزماره   اصزراری و منتهزی بزه مصزوبه    مطزر    9/5/89اسالمی شهر شیراز مورخ 

مزورخ   89/9457/5429و آن مرجع طی نامه شماره ص ارسالگردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ( پیوست)

اصالحی قزانون   81آنجائیکه طبق ماده  از؛ موضوع را به هیئت حل اختالف استان فارس ارسال نمود 95/5/89

 و 98/4/89ص مزورخ  /274/89 مارهشوراها مهلت اعالم نظر هیئت حل اخزتالف نسزبت بزه مصزوبه هزای شز      

روز مزی باشزد و    41شورای اسالمی شهر که مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته،  4/5/89ص مورخ /448/89

 914و 81، لذا دستور فرمائید مستند بزه مزواد   استننموده نهایی اعالم نظر  مذکور،آن هیئت با انقضاء مهلت 

 81و قزانون استفسزاریه مزاده     81آیی  نامه اجرائی ماده  7ماده  4و همچنی  تبصره اصالحی قانون شوراها 

اقدام و نتیجه را بزه ایز  شزورا     های مذکور صوبهم به اجرای نسبتمجلس شورای اسالمی،  94/9/85مصوب 

 ش./اعالم نمایند
 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان رممحت 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 انشهرست محترم فرماندار اميري 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 شورا حراست محترم مسئول  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و استحضار جهت وراش عمومي روابط محترم مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
 طيبي:  كننده اقدام  - 
 
  

 « رونق توليد »

 تعالی بسمه


