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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 درخصوبص ( پیبسو  ) 48/2/89ص موبر   /174/89به استحضار می رساند مصوببه مورار     ، با احترام      

 و چهوار  نسو   اموترایی  هبموردد  هوای  دوچرخوه  توممی   و تهیوه  واگوااری،  جهو   مهرداری به مجبز اعطای

 در هوا  آن آوری جرو   و سواعته  21 صوبر   به مهروندان به دوچرخه اجار  و مهر درسطح الزم ایستگاههای

، پو  از   ایرانیوان  چر  پاک مری  به مهرداری معامال  نامه آیی  14 ماد  2بدد مطابق قرارداد انقضای زمان

 28/2/89مووبر   89/4111/1114تصووبیب بووه نرمانووداری ارسووا  گردیوود  و آن مرجوو  هووی نامووه موورار  ص

علدوی موبرای اسوالمی موهر     ( عادی)ری  جلسههفتتاد و شمستددهایی را مطالبه نربد و مبضبع مجدداً در ه

یوه  گردید (پیبس ) 4/1/89ص مبر  /111/89مرار  اصالحی  به مصببهمطرح و مدتهی  4/1/89میراز مبر  

اصوالحی قوانبن    89مواد   و علیرغم گام  مهل  دوهفته ای مددرج در  به نرمانداری ارسا  اصالحیمصببه 

ص موبر   /111/89مورار   مصوببه   موایبر  ، لاا هبوق قوانبن  مبراها به مصببه اخیرالایر ایرادی نگردید  

اصوالحی قوانبن    492و 89مستدد به موباد الزم االجرا می بامد، مقتضی اس  دستبر نرمائید  و قطعی 4/1/89

را بوه ایو  موبرا اعوالم     اقودام ونتیجوه    4/1/89 ص موبر  /111/89 مورار  نسب  به اجرای مصببه مبراها 

 ش./نرایدد

 
 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 شيراز شهرستان 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 گذاري سرمايه و اقتصاد كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت شورا ترافيك و نقل و حمل و عمران كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت شورا امالك و امورحقوقي ، بودجه و برنامه كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء  - 
  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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