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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص )پیوسو(   97/8/79/ص موور   1133/79با احترام ، به استحضار می رساند مصوبه شماره         

 ينوسوا   كد با 1 بخش 3893/١٠3 پالك مجاور معبر عرصه مترمربع 9٠3 مقدار عمومی استفاده قابلی( سلب

، بوه  كوهسوار  خیابوا   جمهووري  بلووار  در واقوع  شویرا ي  فرد  حمتكش ناصر آقاي مالكی( با 31-3-37-7٠

بووه مصوووبه  3١/7/79مووور   79/9١٠1/١363فرمانووداري ارسوواد دردوووده و آ  مرجووع شووی نامووه شووماره ص

را  مور  جلسه )عادي  علنی شوراي اسالمی شهر شی پنجمینمذكوراوراد نمود و موضوع مجدداً در شص( و 

) پیوس(   دردود كه مصوبه  9٠/7/79/ص مور  1389/79شماره اصالحی مطرح و منتهی به مصوبه  37/7/79

ر91با رعا تامردا   رررر ١/3٠/79موور    79/8٠٠9/١363ثانوي به فرمانداري ابالغ و آ  مرجع شی نامه شوماره ص 

رات مربوشه ، حدود وظواو  واختیوارات   غاور با قوانین ومقرمصوبه مذكور را م ق نونرنوس زیرورامرانرشهریر،

اصوالحی   3٠9و 7٠ید مستند به موادولذا مقتضی اس( دستور فرما. شوراي اسالمی شهر تشخیص نداده اس(

ب رعا تامرداواع راایداررارد نا اعیررررر 9٠/7/79/ص مور  1389/79شماره  به اجراي مصوبه قانو  شوراها نسب(

 اون شورا اعالم نماوند/شبه  ونتیجه 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/ 50/ 1 مورخ 1465/ 7009/ 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  - 
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 تعالی بسمه


