
 د / ٩٩ / ٠٨٦٤ 

 ٢٩٩٩/  ٤٦/  ٢١ 

 

 

 

 

 

 مصوبه

 شيراز شهر عمومي اماكن و معابر نامگذاري كميسيون مصوبات بررسي درباره مصوبه

طرح كميسيون نامگذاري معابر و اماكن عمومي، درباره بررسي مصوبات كميسييون نامگيذاري معيابر و امياكن عميومي  ي ر        

صد و پنجاه و  شيمين  دبيرخانه  ورا، ارسالي از كميسيون ياد  ده، در يك 83/1/99/و مورخ 8173/99 يراز، به  ماره ثبت 

نفر از اعضاي  ورا بررسي  د و بيا كسيآ ارا     77، با حضور 77/3/99رخ علني )عادي(  وراي اسالمي   ر  يراز مو جلسه

 الزم، به  رح زير به تصويآ رسيد.

 ماده واحده:

 «الله»نامگذاري   رك بي نام معروف به   رك الله واقع در كمربندي  يراز به نام 

 «برم دلك»نامگذاري پارك تاريخي واقع در منطقه تاريخي نقش برجسته هاي برم دلك در بلوار نصر به نام 

 «گل سرخ»نامگذاري پارك محله اي واقع در ميدان اهلل ابتداي بلوار خليج فارس محله احمد اباد صغاد به نام 

 «ارمغان»به نام نامگذاري پارك محله اي واقع در ميدان نصر انت اي خيابان ارمغان 

 «غزل»نامگذاري پارك حا يه اي واقع در بلوار احد ده بزرگي به نام 

 «فرصت الدوله شيرازي»نامگذاري پارك و فضاي سبز حا يه اي واقع در بلوار فرصت الدوله  يرازي به نام 

 يرازي را در اين پيارك نصيآ     رداري مكلف است سرديس و يا الماني به همراه پالك  رح و معرفي فرصت الدوله  :7تبصره 

 نمايند.

 «حر»نامگذاري ميدان واقع در خيابان حر قبل از پل حر به نام ميدان 

 «نارنج»نامگذاري ميدان واقع در خيابان انصار به نام ميدان 

 «شهيد آتشنشان عباداهلل فوالدي»نامگذاري قرائت خانه واقع در پارك كوثر به نام 

 «شهيد آتشنشان حسين بهروز»ثت به نام نامگذاري نمازخانه پارك بع

 «شهيد آتشنشان قاسم عسكريان»نامگذاري نمازخانه جنآ مؤسسه فرهنگي انس با فطرت به نام 

 «بنفشه»به نام پارك  77نامگذاري پارك واقع در خيابان زنده ياد عليرضايي نبش كوچه

 «طلوع»چمران به نام پارك  03نامگذاري پارك واقع در كوچه 

 «شهيد جواد محمدي»خيابان موعود به نام  3اري كوچهنامگذ

 «شهيد علي حقيقي فرد»خيابان   يد دلجو به نام  77نامگذاري كوچه 

 «شهيد حميدرضا الله پرور»خيابان بوستان به نام  7واقع در كوچه  8نامگذاري فرعي 

 «شهيد اصغر شعله سعدي»بلوار نصر به نام  83نامگذاري كوچه 

 «شهيد رامين تحويل دار»يك بلوار بوستان به نام  نامگذاري كوچه

 «شهيد كامران كمالي سروستاني»بلوار نصر به نام  71نامگذاري كوچه

 «شهيد محسن شمس»بلوار نصر به نام  71نامگذاري كوچه

 «شهيد قاسم كي منش»بلوار نصر به نام  78/  1نامگذاري كوچه

 «شهيد ابراهيم بنايي»بلوار نصر به نام  71ه ورز ي مشتاق در كوچه نامگذاري كوچه واقع در تقاطع چ ار راه با گا

 «شهيد حميدرضا نوروزي»بلوار نصر به نام  07نامگذاري كوچه

 «شهيد مصلي نژاد»بوالر نصر به نام  79نامگذاري كوچه

 «جانباز شهيد يدا... كريمي نژاد»بلوار نصر فرعي به نام  03نامگذاري كوچه

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي
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 :  رونوشت 
 مصوبات و حقوقی اداره سرپرست  - 

 اطالع جهت شورا
 بایگانی جهت شورا دبیرخانه سرپرست  - 
  

  موسوي سيدعبدالرزاق

 شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس


