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 اسكندرپور مهندس آقاي نابج

 شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخواهص )پیهسا(    3/01/39/ص ماهر   9393/39استحضار می رسااد  مواهبه ااهار     به  با احترام     

 راز ااهر  داماه  هفتاه  دشارهه  باا  رابطاه  در ٣1/01/30 مهر  د الف ش/٣3٥99 اهار  موهبه اصالح پیشنهاد

 39/2٣29/٥430پس از توههب به فرماد اري ارسال گرده   و آن مرجع طی دامه اهار  ص، ایراز اهرداري

علنی اهرا ماهر   )عادي  جلسه هفتادمین و مهضهع مج داً در  به موهبه مذکهر اهراد دههد 09/01/39مهر  

دها  کاه   )پیهسا(  گر  ٣٥/01/39/ص ماهر   3٣94/39ااهار    اصاراري مطرح و منتهی به مواهبه   ٣3/01/39

مهضهع را  9/00/39مهر   39/2440/٥430و آن مرجع طی دامه اهار  ص ارسالموهبه ثادهي به فرماد اري 

اصالحی قادهن اهراها مهل( اعالم  31از آدجائیکه طبق ماد  به هیئ( حل اختالف استان فارس ارسال دههد  ؛ 

/ص ماهر   3٣94/39 و 3/01/39/ص ماهر   9393/39 دظر هیئ( حل اختالف دسب( باه مواهبه هااي ااهار     

روز مای بااا  و آن هیئا( باا      ٣1اهراي اسالمی اهر که مهرد اعتراض فرماد اري قارار گرفتاه،    01/39/٣٥

اصاالحی   01٣و 31، لذا دستهر فرمائیا  مساتن  باه ماهاد     اس(دنههد  دهاهی اعالم دظر  مذکهر،ادقضاء مهل( 

مواه    31و قاادهن استفساارهه مااد      31آهین دامه اجرائی ماد   9ماد   ٣و ههچنین تبور  قادهن اهراها 

اق ام و دتیجاه را باه اهان ااهرا اعاالم       هاي مذکهر وهبهم به اجراي دسب(مجلس اهراي اسالمی،  2/3٥/0٣

 ./شدهاهن 
 

 
 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 ورزشي و اجتماعي ، فرهنگي كميسيون محترم رياست  - 
  سايت در بهمصو 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  »

 تعالی بسهه


