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 اسكندرپور مهندس آقاي جناب

 شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصوبص )پیبسو(    32/01/79/ص موبر   8324/79استحضار می رساند مصوببه مورار    به  با احترام     

پس از تصبيب به فرمانداري ارسوا   ، بار تر  و میب  مركزي میدان به خبدروها ورودي نر  افزايش پیشنهاد

مستندهايی را مطالبه نربد و مبضوب    2/00/79مبر   79/4529/2580يد  و آن مرجع طی نامه مرار  صگرد

ايون موبرا    مطرح و 02/00/79مجدداً در هفتاد و دومین جلسه)عادي  علنی مبراي اسالمی مهر میراز مبر  

رسا  نربد و آن مرجع مستندات مبرد مطالبه را به فرمانداري ا 05/00/79/ص مبر  8288/79طی نامه مرار  

هفتواد و  مبضب  مجدداً در  به مصببه مذكبر ايراد نربد و 7/03/79مبر   79/7277/2580طی نامه مرار  ص

مورار    اصوراري مطورح و منتهوی بوه مصوببه      04/03/79علنوی موبرا موبر     )فبق العواد    جلسه پنجرین 

و آن مرجوع طوی ناموه     ارسا انداري )پیبس(  گرديد كه مصببه ثانبي به فرم 07/03/79/ص مبر  8707/79

 ازمبضب  را به هیئ( حل اختالف اسوتان فوارا ارسوا  نروبد         35/03/79مبر   79/7925/2580مرار  ص

اصالحی قانبن مبراها مهل( اعالم نظر هیئ( حول اخوتالف نسوب( بوه مصوببه هواي        71آنجائیکه طبق ماد  

مبراي اسالمی مهر كه مبرد اعتورا    07/03/79/ص مبر  8707/79 و 32/01/79/ص مبر  8324/79 مرار 

، لوذا  اس(ننربد  نهايی اعالم نظر  مذكبر،روز می بامد و آن هیئ( با انقضاء مهل(  31فرمانداري قرار گرفته، 

آيین نامه اجرائی  9ماد   3و هرچنین تبصر  اصالحی قانبن مبراها  013و 71دستبر فرمائید مستند به مباد 

هواي   صوببه م به اجراي نسب(مجلس مبراي اسالمی،  03/4/72مصبب  71و قانبن استفساريه ماد   71ماد  

 .اقدام و نتیجه را به اين مبرا اعالم نرايند مذكبر

 
 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 شهري خدمات و زيست محيط ، سالمت كميسيون محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا امالك و امورحقوقي ، بودجه ، برنامه كميسيون محترم رياست  - 
  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  - 

 
  

 « رونق توليد »

 تعالی بسره


