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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 ص/٩٩/٦٦٢٢ مصوبه دامي و كشاورزي محصوالت مستقيم عرضه هايبازارچه توسعه درباره مصوبه ابالغ

 با سالم 

دربوار   )پيبسو(  99/  7/  62/ ص موبر    99/  6622با احترام ، به استحضار مي رساند مصوببه مورار      

 مصوببات  تطبيو   هيأت به تصبيب از پس هاي عرضه مستقيم محصبالت كشاورزي و دامي،تبسعه بازارچه

قااون    81مااد    68به استناد بند ،2899مبر  1222/  2122/ 99 ص مرار  نامه طي مرجع آن و گرديد  ارسال

قاون  شهرداري و قاون  وحن  واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظنر تسهيل در تهيه و تنزيع مين  و تر  بار و  11ماد   28شنراها و بند 

ت مرببطوه، حودود ويواي     مصببه مذكبر را مغاير بوا ووبانيو ومقوررا   فرآورد  هاي كشاورزي و صرفه و صالح شهرداري،

اصوالحي   216و 91لذا دستبر فرماييد مسوتدد بوه موباد   واختيارات مبراي اسالمي مهر تشخيص نداد  اس(،

ونتيجوه را بوه ايوو موبرا اعوالم       اوودام با رعايت منارد هيات  تبييا   به اجراي مصببه فبق وانبن مبراها نسب(

 نرايدد/ش

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 تصوير پيوست به اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت مصوبه

 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت99/  8/  4 مورخ 1460/  6104/ 99ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رئيس  - 
 استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رئيس  - 
  استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي  - 
 استحضار جهت شورا شهري خدمات و زيست محيط سالمت، كميسيون  محترم رئيس  - 
 استحضار جهت شورا امالک و حقوقي امور بودجه، و برنامه كميسيون  محترم رئيس  - 
 اطالع جهت شورا حراست سرپرست  - 
  شورا گاه وب در مصوبه ثبت و اطالع جهت شورا پاسخگويي و رساني اطالع امور اداره سرپرست  - 
 اطالع جهت شورا مصوبات و حقوقي اداره سرپرست  - 
 بايگاني جهت شورا دبيرخانه سرپرست  - 
  

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس

 ((توليد جهش))

 بسره تعالي


