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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصموص )پیوسم(   1/7/78/ص ممور   5782/78با احترام ، به استحضار می رساند مصوبه شماار           

 ينوساز كد با ١ بخش ١٩77/1٩١ پالك معبرمجاور عرصه مترمربع 1١/١7 مقدار عاومی استفاد  قابلی( سلب

، به فرمانداري ارسال گردید  و آن مرجمع یمی ناممه شماار      خالري صالحی علی آقاي مالكی( با ٩-71-2-8٧

جلسمه   یكامی  و موضوع مجمددا  در شصم( و   مستندهایی را مطالبه ناود  1٧/7/78مور   78/٩28٧/2٩١1ص

/ص 8187/78 مطمر  و منتهمی بمه مصموبه شماار       51/7/78)عادي  علنی شوراي اسالمی شهر شیراز مور  

) پیوس(   گردیمد كمه مصموبه ومانوي بمه فرمانمداري ابمالم و آن مرجمع یمی ناممه شماار              55/7/78مور  

جلسمه   پنجامی  به مصوبه مذكورایراد ناود و موضوع مجددا  در شص( و  12/7/78مور   78/82٧5/2٩١1ص

/ص 8٩81/78شماار    مطمر  و منتهمی بمه مصموبه     17/7/78)عادي  علنی شوراي اسالمی شهر شیراز مور  

بمه فرمانمداري ابمالم و آن مرجمع یمی ناممه شماار         اصمالحی  ) پیوس(   گردید كه مصموبه   5٧/7/78مور  

غمایر بما   مصوبه ممذكور را م  قانون نوسازی و عمران شهری ، 91با رعایت ماده  2/1٧/78مور   78/8772/2٩١1ص

لمذا مقتضمی   . قوانی  ومقررات مربویه ، حدود وظایف واختیارات شوراي اسالمی شهر تشخیص نداد  اسم( 

شماار    بمه اجمراي مصموبه    اصمالحی قمانون شموراها نسمب(     1٧5و 7٧ید مستند به موادیاس( دستور فرما

 ای  شورا اعالم ناایند/شه ب ونتیجه را اقدامبا رعایت موارد اعالمی فرمانداری  5٧/7/78/ص مور  8٩81/78

 

 
 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/ 51/ 7 مورخ 7465/ 9777/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان مانداريفر 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 عضاءا  - 
  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  - 

 «از کاالی ایرانی حمایت  »

 تعالی بساه



 ص/5893/89 

6/01/0589 

 

 
  


