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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

درخصوص ( پيوست) 86/  11/ 8ص مورخ /86/ 4683با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره         

به استثناء بافت ) سياست هاي تشويقي و توسعه زيرساخت هاي صنعت گردشگري در محدوده شهر شيراز 

، پس از تصويب به فرمانداري ارسال (تاريخي و فرهنگي، حوزه استحفاظي باغات و پالك هاي ثبت ملي 

با رعايت طرح جامع و تفصيلي شهري  ، 86/  11/ 18مورخ  1831/ 9118/ 86گرديده و آن مرجع طي نامه شماره ص 

ضوابط باالدستي و اعمال سياست هاي و ضوابط و مقررات شهرسازي و قانون حفظ گسترش فضاهاي سبز شهرها و ديگر 

مصوبه مذكور را مغاير با قوانين ومقررات مربوطه ، حدود تشويقي در جهت توسعه زيرساخت هاي گردشگري، 

 111و 81وظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص نداده است، لذا دستور فرماييد مستند به مواد

ونتيجه را به اين شورا  اقدامبا رعايت موارد فرمانداري فوق  به اجراي مصوبه اصالحي قانون شوراها نسبت

 ش/اعالم نمايند

 
  موسوي سيدعبدالرزاق

  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 جهت89/ 00/ 08 مورخ 1460/ 9108/ 89ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار اميري آقاي جناب  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي  - 
  استحضار جهت شورا امالک و حقوقي امور ، بودجه و برنامه كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت شورا حراست محترم رييس  - 
  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  - 
 پور حسن - طيبي: كنندگان اقدام  - 
 
  

 « رونق توليد »

 تعالي بسمه


